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POVZETEK 

V diplomski nalogi obravnavam problematiko neprimernega in družbeno neodgovornega 
oglaševanja, namenjenega otrokom, zaradi katerega se pojavljajo vedno večje zahteve po 
strožji ureditvi oglaševanja. S primerjavo ureditve oglaševanja otrokom v Sloveniji in v 
Združenih državah Amerike sem ugotovila glavne razlike samoregulativnega sistema ter 
prednosti in slabosti obeh ureditev. Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako Slovenci zaznavajo 
odgovornost oglaševalcev na področju etičnega oglaševanja otrokom. Rezultati so potrdili 
potrebo po ureditvi oglaševanja otrokom.  

Ključne besede: oglaševanje, otroci, samoregulativa, učinki, debelost, odgovornost, etičnost. 

SUMMARY 

This diploma work with title Self-regulation on advertising to children in Slovenia and U.S. 
discuss the issue of incorrect and socially irresponsible advertising to children which occur 
due to the increasing demands for stricter regulation of advertising self-regulation. 
Comparison of self-regulation on advertising to children on relation Slovenia – U.S. found out 
major differences in self-regulatory system and the advantages and disadvantages of both 
arrangements. I my research I wanted to find out how Slovenian people perceived 
responsibility of advertisers in ethical advertising to children. The results confirmed the 
necessity to regulate the self-regulation on advertising to children.  

Key words: advertising, children, self-regulation, effects, obesity, responsibility, ethics. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Oglaševanje je v današnji družbi ustvarilo potrošniško miselnost tudi med otroci in 
mladostniki. Otroci so kot potrošniki neizkušeni, zato so toliko bolj dojemljivi za sporočila 
medijev, ki vse pogosteje oglašujejo najrazličnejše izdelke in storitve, namenjene prav 
najmlajšim. Vpliv oglasov se pri otrocih kaže kot hitro spreminjanje in oblikovanje mnenja o 
videnem izdelku, pri odraščajočem otroku pa lahko oglaševanje oblikuje tudi vedenjske 
vzorce (Ulrich in Wolfram 1995, 67–69). Ob tem je pomembno poudariti, da si oglaševalci 
prizadevajo, da se otrokom podzavestno vtisnejo v spomin, tudi v primeru, ko oglaševani 
izdelek ni namenjen njim. S takim oglaševanjem skušajo oblikovati skupino potrošnikov, ki 
jim bo zvesta v prihodnje. Prav taki oglasi so v veliko primerih etično vprašljivi.  

Arens in Bovee (1994, 43) navajata kot najpogostejše primere zavajanja potrošnikov lažnive 
obljube, nepopoln opis, napačne primerjave, zavajajoče primerjave, vabe, vizualno popačenje, 
zavajajoče pričanje, delne informacije in ključne informacije v drobnem tisku. Z 
oglaševanjem otrokom so povezana tudi vprašanja debelosti odraščajočih, pravilne prehrane, 
spletne odvisnosti in pedofilije, zato ni presenetljivo, da je potreba po dodatni in strožji 
ureditvi samoregulative oglaševanja otrokom vedno večja. Sam sistem samoregulative 
oglaševanja temelji na sprejetju oglaševalskega kodeksa, ki je v partnerskem razmerju z 
zakonodajo in služi sankcioniranju posameznih oglaševalcev, ki v želji po dobičku kršijo 
temeljne moralne norme. 

Slovenija je razmeroma mlada država, v kateri se je pojem samoregulative oglaševanja 
oblikoval v zadnjih desetih letih. Iz tega izhaja mnenje, da je slovenska oglaševalska stroka še 
mlada in morda, v primerjavi z ostalimi državami, nerazvita (Milosavljevič 2005, 56). V 
diplomski nalogi bom skušala ugotoviti, katere so bistvene razlike samoregulative 
oglaševanja otrokom v ZDA in Sloveniji ter na osnovi tega ugotoviti, ali tudi v Sloveniji 
zaznavamo neetičnost oglaševanja otrokom podobno kot v ZDA. V preteklem letu je bilo 
veliko razprav o tem, kje in kako se kaže etično delovanje oglaševalcev otrokom ter kakšne 
posledice nosi takšno oglaševanje.  

Zakonske določbe dovoljujejo proizvodnjo, prodajo in oglaševanje različnih izdelkov, toda 
vprašanja, ki se ob tem pojavljajo, so: »Je etično oglaševati mastno, sladko in visoko 
energijsko hrano ter pijačo otrokom, če vemo, da njeno uživanje lahko vpliva na njihov 
telesni razvoj? Je etično oglaševati izdelke, ki lahko vplivajo na pojav agresije in nasilja med 
otroci? Je etično, da nek izdelek oglašuje komunikator, ki zaradi svojega manekenskega 
videza lahko vpliva na otrokovo predstavo o zdravem in lepem videzu?« Če so odgovori na ta 
vprašanja nikalni, je potreba po strožji in novi samoregulativi oglaševanja otrokom nujna. 
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako Slovenci zaznavajo odgovornost oglaševalcev na 
področju etičnega oglaševanja otrokom. 

Cilji diplomske naloge so: 
− preučiti pojem oglaševanja ter opredeliti družbene, ekonomske in psihološke učinke 

oglaševanja, 
− preučiti področje etike v oglaševanju ter opredeliti probleme etičnosti oglaševanja,  
− predstaviti primere neetičnega oglaševanja otrokom, 
− preučiti sistem samoregulacije oglaševanja v Sloveniji in ZDA, 
− na osnovi analize predlagati primerne ukrepe za izboljšanje stanja na področju 

odgovornosti oglaševalcev. 

1.3 Predstavitev metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu bom uporabila metodo deskripcije, pri kateri bom izhajala iz opisov 
temeljnih značilnosti oglaševanja, etike in samoregulative v oglaševanju. Uporabila bom tudi 
metodo kompilacije, saj bom povzemala sklepe, spoznanja in stališča različnih avtorjev. 

V empiričnem delu diplomske naloge bom teoretične ugotovitve prikazala s konkretnimi 
primeri, ki so bili obravnavani in sankcionirani zaradi neetičnosti oglaševanja. Za raziskavo 
bom uporabila kvantitativni pristop. Podatke bom pridobila s pomočjo spletnega anketnega 
vprašalnika, ki ga bom sestavila na podlagi predhodno opredeljenih teoretičnih izhodišč. 
Anketni vprašalnik bom posredovala vsaj 100 anketirancem preko elektronske pošte in 
socialnih mrež, uporabljena bo metoda snežne kepe. Zaradi lažje obdelave podatkov bodo 
vprašanja zaprtega tipa, analizirala jih bom s programom Microsoft Excel, kjer bodo rezultati 
opisno in grafično predstavljeni. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

O nujnosti, potrebah in razlogih za vzpostavitev sistema samoregulacije je bilo v vseh 
družbah veliko govora, saj je oglaševanje z leti postalo množičen medij sporočanja. Slovenija 
je v primerjavi z ZDA dokaj mlada država, zato predvidevam, da je tudi medijski prostor 
dokaj nezrel in v mnogih primerih deluje drugače kot pa v ZDA. Prav zato pričakujem v 
Sloveniji nizko stopnjo etičnosti oglaševanja. 

Pri obravnavanju teme bom primerjala dve družbi, zato bom v nekaterih primerih skušala 
ugotovitve posplošiti. Zaradi načina vzorčenja posploševanje ugotovitev na celotno slovensko 
družbo ne bo možno. Omejitev pri pisanju diplomske naloge pa predstavlja tveganje, da bo  
sodelovanje anketirancev pomanjkljivo. 
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2 OGLAŠEVANJE 

Kotler (1996, 627) opredeljuje oglaševanje kot vrsto orodja, ki ga podjetja uporabljajo za 
prenos sporočil, s katerimi prepričujejo kupce oziroma ciljno občinstvo. Oglaševanje je torej 
vsaka plačana oblika neosebnega predstavljanja in promocije zamisli, dobrin ali storitev, ki jo 
plača znani naročnik. Cilj oglaševanja je predvsem obvestiti, prepričati, opomniti in, kar je 
najbolj pomembno, prodati izdelek ali storitev. 

Ko govorimo o oglaševanju otrokom, se moramo zavedati, da so otroci tista vrsta 
potrošnikov, ki se najhitreje odzove na oglaševano vsebino oglasa, zato je treba vsako 
množično komuniciranje, namenjeno otrokom, omejevati in preverjati njegovo moralno 
skladnost. Mnogi avtorji trdijo, da oglaševanje odseva trenutna dogajanja in smernice 
sodobne družbe. Jančič izpostavlja tri glavne smeri kritik oglaševanja, in sicer kritike 
ekonomskih, družbenih in prepričevalnih učinkov oglaševanja. V nadaljevanju bom na kratko 
predstavila vse tri ter njim ustrezne ugovore (Jančič 1999, 957–958). 

2.1 Ekonomski učinki oglaševanja 

Oglaševanje je z ekonomskega vidika smiselno, če je potencial tržišča zadosten. Če velja 
nasprotno, je kakršna koli oblika oglaševanja nesmiselna. To je torej smiselno takrat, ko se 
absolutni stroški oglaševanja pokrijejo s prihodkom povečane prodaje (Ferjan 1998, 92). 
Oglaševanje je trženjska funkcija, zato ustvarja predvsem stroške priprave gradiva za 
oglaševanje in stroške oglaševanja v medijih. Med stroške priprave gradiva za oglaševanje 
spadajo plačila ustvarjalcev oglasa, plačila stroškov tehnične izvedbe in morebitni odkupi 
avtorskih pravic. Stroški oglaševanja v medijih so premo sorazmerni s številom objav 
»isolated 30«1

Oglaševanje je torej strošek, ki naj bi ga nosil oglaševalec oziroma podjetje, ki je naročilo 
oglas. Nanj vplivajo različni dejavniki, od ciljne skupine do oglaševanega medija. Mnogi 
ekonomisti menijo, da oglaševanje omogoča doseganje ekonomije obsega, ki se na koncu 
odrazi v nižjih stroških za kupce. To pomeni, da se strošek oglaševanja ne prenese na kupce, 
ker ga dejansko pokrijejo tisti konkurenti, ki svoje ponudbe niso sposobni predstaviti enako 
učinkovito, hkrati pa zaradi pomanjkanja ugleda ne morejo dvigniti cen svojih izdelkov 
(Jančič 1999, 959). Bergant Rakočević (1999, 23) navaja, da nekateri zagovorniki oglaševanja 

 in z vsakokratnim številom vzpostavljenih kontaktov. Cene oglaševanja v 
posameznem mediju med seboj niso primerljive, zato moramo za realno primerjanje cene 
oglaševanja ugotoviti ceno »isolated 30 na tisoč kontaktov«, če pa oglašujemo v tiskanih 
medijih, moramo ugotoviti ceno strani na tisoč kontaktov. Na ceno oglaševanja vpliva tudi 
ekskluzivnost publike, ki ji je oglas namenjen, ponudba in povpraševanje po nekem izdelku 
ali storitvi v določenem terminu, prestižnost oglaševanega izdelka ipd. (Ferjan 1998, 108). 

                                                 
1 Referenčna vrednost za izračun cene oglaševanja. 
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poudarjajo, da oglaševanje spodbuja obstoj množičnega trga, konkurenčnost, dobro 
obveščenost potrošnika, sponzoriranje športa ter da je oglaševanje odraz svobode tiska in 
govora. Nasprotnega mnenja so makroekonomisti, saj označujejo oglaševanje kot skupen 
strošek na ravni celotnega gospodarstva. Trdijo, da je oglaševanje zapravljivo in neučinkovito 
orodje, ki zmanjšuje življenjski standard v razvitih družbah, saj po nepotrebnem zvišuje cene 
dobrin (Jančič 1999, 958). Temu se pridružujejo mnenja nekaterih kritikov, ki menijo, da 
oglaševanje spodbuja materializem, obsedenost z nakupovanjem, zavest o socialnih 
stereotipih, tesnobnost, konformnost, socialno tekmovalnost, sebičnost, zavist, frustracije in 
nezadovoljstvo. Hkrati menijo, da oglaševanje spodbuja k neracionalni uporabi sredstev, kar 
ustvarja materialno družbo (Bergant Rakočević 1999, 23). Prav takega družbenega stanja 
novodobni ekonomski kritiki ne odobravajo, saj menijo, da bi si družba morala prizadevati za 
trajnostni razvoj sveta, znotraj katerega velja zmanjševanje potrošnje, zato mora poslovni svet 
in z njim oglaševanje privzeti nove vrednote (Jančič 1999, 960). 

2.2 Družbeni učinki oglaševanja 

Erjavec in Volčič (1998) opisujeta človeka kot komunikacijsko bitje, njegova samopodoba pa 
je odvisna od povratnih informacij, ki jih dobiva iz družbe. Človek zato vstopa v 
komunikacijo z drugimi ljudmi, s svojim okoljem, in tako komunicira tudi preko medijev. 
Predvsem v obdobju odraščanja predstavljata splet in televizija ključno socializacijsko 
institucijo. Oba medija pa poleg pozitivne in zaželene vsebine nosita v sebi še skrito in 
negativno vsebino sporočanja, ki med mladostniki velikokrat spodbuja egoizem in zahtevo po 
takojšnji izpolnitvi želja. Poleg tega je srečno življenje predstavljeno kot posledica 
nakupovanja, porabe, užitkov, sprostitve in kratkočasenja, kar gradi materialistično in 
kratkovidno miselnost med otroci in najstniki. Tako sporočanje medijev postavlja v sam vrh 
vrednostnega sistema denar, statusni simbol, uspeh in užitek (Erjavec in Volčič 1998, 5). 
Sklepamo lahko torej, da ima oglaševanje pomembno družbeno moč, ki jo lahko oglaševalci 
tudi zlorabljajo.  

Ima oglaševanje res tolikšno moč, da vpliva na družbo, ali le odseva družbeno situacijo? 
Jančič (1999, 960) navaja: »Kriviti danes oglaševanje za najbolj osnovne usmeritve ameriške 
zgodovine je zmotno. Očitno gre za to, da skušamo raje ubiti sla, kot pa se spopasti s slabo 
novico. Ljudje, ki so ustvarili moderno oglaševanje, niso skriti prepričevalci, ki pritiskajo na 
naše gumbe z nekim slabim namenom. Oni le podajajo zelo nazorno manifestacijo, dobro in 
slabo, ameriškega načina življenja.« Oglaševanje pa ne bi doseglo družbe, če ne bi bilo 
posredovano prek nekega medija, zato se na tej ravni pojavlja različno vrednotenje o nadzoru 
medijev. Nekateri poznavalci izhajajo iz stališča o močni vlogi oglaševalcev v odnosu do 
posameznih medijev, toda taka nadvlada je le v primeru šibkega medija. Drugi izhajajo iz 
stališča, da oglaševalci bolj potrebujejo medije kot obratno in da zato nanje ne morejo 
odločujoče vplivati (Jančič 1999, 960–961). 
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Na podlagi sorodne literature bi lahko trdili, da oglaševalci potrebujejo medije in ti 
potrebujejo oglaševalce. Erjavec (1998, 93) navaja, da se časopisi z oglasi financirajo 
polovično, medtem ko komercialne televizijske in radijske postaje dobijo ves prihodek za 
produkcijo izključno od oglasov. Javne televizijske in radijske postaje se financirajo s 
pomočjo oglasov nad 50 %. Oglaševalci pa se mnogokrat s svojo vlogo ponašajo kot 
dobrotniki medijev, ki omogočajo opravljanje njihovih osnovnih funkcij, čeprav bi 
oglaševalci brez medijev težko prišli do tako številčnega občinstva v tako kratkem času. 
Oglaševalsko industrijo zanimajo predvsem tisti mediji, ki pritegnejo nadpovprečno število 
občinstva z ustrezno kupno močjo, na drugi strani pa jih kakovost medijsko posredovane 
vsebine ne zanima. 

Zaradi takega delovanja oglaševalcev prihaja do potrebe po uvedbi strožje samoregulative 
oglaševanja, znotraj katere bi bile določene stroge smernice njihovega delovanja in 
pojavljanja, predvsem takrat, ko so njihova ciljna skupina nekega oglasa otroci. Zavedati se 
moramo, da oglasi lahko vplivajo na družbene norme, vrednostne predstave, življenjske 
občutke ter na življenjski slog subkultur, pri tem pa so taki vplivi najmanj vidni pri 
samozavestnih, odraslih osebnostih, najbolj pa pri odraščajočih otrocih. Ko otrok vidi v 
oglasu vrstnika, ki se veselo igra z novo igračo, bo nehote sklepal, da bi ta igrača lahko 
osrečila tudi njega. Iz takih oglasov otroci lahko sklepajo, da sreča ni odvisna od igre in 
vedenja temveč od lastnine. Zato ni čudno, da si veliko otrok po videnem oglasu želi igračo 
takoj. Ameriške raziskave so pokazale, da si 53 % prvošolcev želi imeti vse igrače, ki so jih 
zasledili v medijih (Ulrich in Wolfram 1995, 74). Ulrich in Wolfram (1995, 74) v 
nadaljevanju navajata, da si nekateri oglaševalci drznejo trditi, da otroci potrebujejo oglase, 
drugače jih ne bodo znali pravilno obravnavati, ko bodo starejši. V resnici je ravno obratno – 
oglaševalci potrebujejo otroke, saj so kot potrošniki nekritični. Lahko bi trdila, da oglaševanje 
nosi več negativnih kot pozitivnih vplivov na družbo, predvsem se negativni vplivi nanašajo 
na najšibkejše člene družbe, otroke. Zaradi pomanjkanja življenjskih izkušenj otroci in 
najstniki niso v celoti sposobni razmišljati kritično in razumsko, zato lahko podležejo 
simbolnim sporočilom. Na podlagi tega mnogi avtorji trdijo, da medija, kot sta televizija in 
splet, omejujeta ustvarjalno in izvirno mišljenje otrok, saj jim predstavljata vir zabave in 
informacij (Erjavec in Volčič 1998, 4). 

2.3 Prepričevalni učinki oglaševanja 

Iz predhodnih opredelitev lahko zaključim, da je glavna naloga oglaševanja širjenje 
informacij o določenem izdelku, storitvi ali podjetju širši javnosti. Od drugih informacij ga 
ločuje dejstvo, da je oglaševanje plačana oblika informiranja, ki prepričuje in vpliva na 
sprejemanje predstavljenih stališč.  

Oglaševalci se zavedajo, da bodo uspešni le v primeru, če osvojijo množico, zato pri 
oblikovanju oglasov vključujejo psihologe, raziskovalce tržišč ter proučevalce slogov in 
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okusov. Rezultat njihovega dela so oglasi, ki z nevidnimi znaki in neslišnimi frekvencami 
vtisnejo vzorec v našo podzavest, ki ob pogledu na oglaševani izdelek samodejno napoti roko, 
da ga položi v nakupovalno košaro, čeprav kupljenega izdelka sploh ne potrebujemo (Košir 
2003, 190–191).  

To pomeni, da potrošniki ne delujejo več razumsko, temveč po načelih pogojnega refleksa. K 
takemu delovanju potrošnikov pripomorejo še lažni simboli in magične obljube, da jih bo 
izdelek popeljal v družbo zaželenih oseb, da bodo zaradi nakupa določenega izdelka nekaj 
posebnega ter da se jim bo spremenilo življenje (Jančič 1999, 962). Na podlagi navedenega se 
zastavlja vprašanje, kolikšna naj bo družbena toleranca do takšnega sporočanja oglaševalcev. 
Nedvomno oglaševanje ima neko družbeno moč sporočanja in prepričevanja, zato si morajo 
potrošniki in oglaševalci prizadevati, da ne pride do zlorabe oglaševanja, predvsem, ko je to 
namenjeno otrokom. Oglaševalci v boju za prevlado med konkurenti ne poznajo meja. Tako 
zavedanje se kaže prav v oglasih, namenjenim otrokom, saj so oglaševalci spoznali, da je 
zgodnje pozicioniranje blagovnih znamk med otroci zagotovilo za prihodnje dobičke. S tem, 
ko se neka blagovna podoba vtisne v otrokovo podzavest, je možnost dobička večja, saj otroci 
silijo starše v nakup tega izdelka, ob tem pa se starši ne zavedajo vloge prepričevanja, ki jo 
opravlja komunikator v otroških oglasih (Košir 2003, 191). Vedeti moramo, da prepričevanje 
temelji na argumentih in govornih učinkih, kar pomeni, da prepričevanje posamezniku pušča 
določeno mero svobode. Prepričevanje je oblika vplivanja, ki deluje na osnovi predispozicije 
in ne na osnovi vsiljevanja. V primerjavi z informativnim obvestilom, uradnim razpisom ali 
razglasom vsebuje oglas prepričevalni moment, ki je že po definiciji oglaševanja pričakovan. 
Zaradi prepričevalnosti v oglasih so mnogi kritiki oglaševanja prepričani, da so cilji oglasov 
doseženi neetično (Jančič 1999, 961). 

Prepričevanje temelji na komunikacijskem procesu, zato je treba pri prepričevanju upoštevati 
osnovne zahteve in lastnosti komunikatorjev, sporočil, medija, sprejemnika sporočila in 
zaželenih stališč ter interakcijo med temi elementi komunikacijskega sporočila. Oglaševanje 
je usmerjeno na doseganje določenih učinkov pri prejemnikih oglasov, zato je v 
komunikacijskem procesu najpomembnejša sestavina komunikator. To je oseba ali 
organizacija, ki izvaja komunikacijski vpliv na prejemnike informacij, zato mora izpolnjevati 
vse značilnosti dobrih komunikatorjev, saj te vplivajo na odziv javnosti. Med komunikacijske 
značilnosti dobrih komunikatorjev spadajo (Ule in Kline 1996, 88–101):  
− Verodostojnost komunikatorja, je lastnost komunikatorjev, ki jo predpisuje predvsem 

javnost. Javnosti mora predvsem vzbuditi prepričanje o svoji resnicoljubnosti, dobri 
obveščenosti in zanesljivih virih svojih informacij. Prejemnik oglasa bo pripravljen slediti 
komunikatorjevim sporočilom le, če je prepričan v njegovo verodostojnost. 
Komunikatorji, ki se zdijo javnosti bolj verodostojni, vplivajo na to, da ta hitreje in v 
večjem obsegu sprejema vsebino sporočil, ki jih pošiljajo komunikatorji, manj pa na to, 
da si javnost vsebino tudi zapomni. Verodostojnost je hkrati večplasten vtis, ki ga naredi 
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komunikator v javnosti, torej gre za kombinacijo njegovih dejanskih lastnosti in 
interpretacijo njegovega vedenja v javnosti. 

− Privlačnost komunikatorja, ki je najbolj osebna in emocionalna lastnost komunikatorjev, 
dosega pa dve različni razsežnosti: med ljubeznijo in občudovanjem ter med sovraštvom 
in odbijanjem. Komunikator, ki je javnosti privlačen, ima velik potencial prepričevanja. 
Toda, kaj pravzaprav je privlačnost? Nekateri avtorji trdijo, da je ta posledica močne 
potrebe javnosti, da si prisvoji prepričanja občudovane osebe in tako postane bolj 
podobna njej. Drugi avtorji pa trdijo, da je privlačnost preprosto posledica tega, da bolj 
privlačne osebe znajo pritegniti pozornost javnosti. To pomeni, da ljudje bolj pozorno 
spremljajo in sprejemajo sporočila privlačnih oseb kot sporočila tistih oseb, ki so 
neprivlačne. Raziskave so pokazale, da so privlačni komunikatorji uspešnejši pri 
zastopanju nepriljubljenih stališč, medtem ko so pri zastopanju verjetnih in sprejemljivih 
stališč razlike pri uspešnosti zastopanja privlačnih in neprivlačnih komunikatorjev zelo 
majhne. Sama privlačnost komunikatorja je odvisna tudi od prepoznavnosti 
komunikatorja, njegove fizične privlačnosti, podobnosti s prejemniki sporočil ter od 
socialnega poplačila oz. nagrade. 

− Izražanje namer komunikatorja, ki mora biti podano v »pravi meri«, saj se lahko zgodi, 
da ob bolj očitnem izražanju namer dosežemo bistveno manj. Za uspešnega 
komunikatorja zato velja, da mora izražati splošne namere, vendar ne kot svoj osebni 
motiv, temveč kot objektivno dejstvo. Eden najpogostejših razlogov zakaj javnost 
odklanja komunikatorja je želja, da sprejema spremembo svojih mnenj in prepričanj 
takrat, ko to komunikator obrazloži z dobrimi razlogi. Če komunikator vnaprej pove, da 
nas želi v nekaj prepričati, se zdi, da smo postali odvisni od njega, zato je javnost v takih 
primerih pripravljena braniti svojo neodvisnost. Drugi razlog za odklanjanje 
komunikatorjev je v tem, da izražanje namere v nekaterih situacijah privede do 
tekmovalnosti med komunikatorjem in javnostjo – kdo bo prevladal v komunikaciji. 
Tretji razlog, da javnost odklanja komunikatorja, pa je v tem, da poznavanje njegove 
namere pogosto izzove sum, da njegov nastop ne bo pošten in objektiven ter da želi 
zapeljati javnost. 

− Socialna moč komunikatorja, ki pomeni, da ima komunikator velik vpliv na javnost. 
Javnost je bolj pozorna na njegova sporočila, bolj je pripravljena slediti njegovim 
nasvetom in sprejeti njegova stališča. Socialna moč komunikatorja velja toliko časa, 
dokler jo javnost spoštuje. Vsak uspešen komunikator bo zato skušal svoj vpliv ohranjati 
na kakšen drug način, saj pretirana uporaba socialne moči v javnosti lahko izzove odpor. 
Če javnost zazna, da je nadzorovana, skuša vzpostaviti ravnotežje moči, zato zavrne 
komunikatorjeva sporočila, takšen odpor pa posledično zmanjša potencial socialne moči. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da otroci zaradi svoje neizkušenosti velikokrat sprejemajo 
oglase in njihova sporočila preko čustev, saj so njim namenjeni oglasi pogosto oblikovani 
tako, da se vanje vživijo brez večjih težav. Do tega pride zato, ker v oglasu nastopa risan 
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junak, glasbena skupina ali igralci iz otroške nadaljevanke. To pomeni, da se otroci hitreje 
povežejo z oglaševanim izdelkom, saj jim komunikator v oglasu vzbuja pozitivna čustva, ki 
jih navadno spremljajo ob gledanju tega lika v risanki, filmu, nadaljevanki ali ob poslušanju 
glasbe. 
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3 ETIKA V OGLAŠEVANJU 

Jelovac (2000, 85) opredeljuje etiko kot: »Filozofsko vedo o morali, ki se osredotoča 
predvsem na teoretsko pojasnjevanje in kritično presojanje izvora človeške moralnosti. Etika 
hkrati proučuje osnovna merila moralnega vrednotenja, razumevanje ciljev ter smisla 
človeških moralnih nagibov, dejanj, obnašanja in dosežkov.«  

Etika na splošno obravnava moralo ter išče vzporednice v vsakdanjem življenju, hkrati pa 
razvija orodja za analiziranje moralnih zadev na osebni in družbeni ravni. Splošna etika se 
prenaša na posebna področja etike, zato se oglaševalci pri oglaševanju srečujejo z etiko 
oglaševanja. Pri tem se moramo zavedati, da obstaja osebna etika posameznika, ki izhaja iz 
njegove osebnosti, verovanj, poklica in pripadnosti (Kralj 2001, 185). Sklepamo lahko, da je 
etičnost oglasov odvisna predvsem od osebne etike vseh tistih, ki sodelujejo v procesu 
oglaševanja. Milosavljevič (2005, 56) navaja, da so nosilci neetičnega in neodgovornega 
delovanja lahko oglaševalske agencije in agencije za odnose z javnostjo, oglaševalec sam kot 
naročnik oglasa, organi državne samoregulative, ki bi morali nadzirati, kaznovati in 
preprečevati neprimerno oglaševanje, sledijo množični mediji kot institucionalni posredniki 
oglaševanja ter nekateri posamezni novinarji, ki delujejo kot neinstitucionalni posredniki 
oglaševalske vsebine. 

3.1 Etični problemi v oglaševanju 

V oglaševanju se neetičnost najpogosteje pojavlja zaradi prepričanja oglaševalcev, da poznajo 
ciljno skupino, ki ji je oglas namenjen, ter da s preučenimi tehnikami komuniciranja in 
prepričevanja lahko dosežejo svoj cilj. Kritiki zato menijo, da se neetičnost oglaševanja 
povezuje z neetičnostjo ljudi, ki delajo na tem področju. Podjetja, ki vidijo svoje poslanstvo v 
etičnem poslovanju, tudi do oglaševanja ne morejo imeti drugačnih meril, saj v oglaševanje 
vstopajo s predpostavko, da mora njegova etičnost presegati pravila, ki veljajo v regulativi in 
samoregulativi (Jančič 1999, 972). 

Pri problemu etičnega oglaševanja gre torej predvsem za tista področja, ki so etično sporna. 
Sem lahko umestimo probleme, kot so dokazljivost resničnosti trditev v oglasih, vprašanje 
vrednot nesocialnega vedenja, varovanje zasebnosti, verskih in ateističnih čustev ter 
prepričanj, omalovaževanje tekmecev, posnemanje in krajo tujih idej ter problem pri 
navedbah cen, garancij in okoljevarstvenih obljub. Med najpogostejše etične probleme, ki se 
pojavljajo pri oglaševanju, štejemo (Jančič 1999, 962–965): 
− Napihovanje, ki se v oglasih pojavlja s prispodobami in nenavadnimi predstavami izdelka 

ali storitve zato, da bi prepričali potrošnika v nakup. Nekaterim kritikom se tovrstna 
tehnika oglaševanja ne zdi sporna, saj menijo, da je napihovanje vrsta zakonitega 
navduševanja oglaševalcev, poleg tega pa naj bi ga potrošniki znali sami stvarno 
ovrednotiti. Drugi pa so odločni, da je napihovanje navadna laž, ki je nemoralna, zato bi 
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takim sporočilom morali preprečiti pojavljanje v medijih. Napihovanje bi lahko torej 
definirali kot napačno prepričanje, ki vpliva na potrošnikovo zmožnost, da bi sprejel 
racionalne odločitve o potrošnji. Primer takega oglaševanja je oglas za energijske 
bombone Dextro Energy. V oglasu je prikazano, da je po zaužitju teh bombonov otrok 
sposoben napisati matematično formulo, za katero v realnem svetu ne pričakujemo, da jo 
pozna. 

− Vprašanje dobrega okusa, ki je subjektivno, saj se posamezni oglasi lahko nekaterim 
zdijo duhoviti in ustvarjalni, medtem ko jih drugi dojamejo kot žaljive in neokusne. Pri 
vprašanju dobrega okusa gre predvsem za uporabo spolnih namigovanj, izkoriščanje 
malenkostnih človeških slabosti ali telesnih pomanjkljivosti, kot so jecljanje, škiljenje, 
suhost ali debelost. 

− Stereotipiziranje, ki je večinoma prikazovanje družbene vloge moških in žensk. 
Velikokrat gre tudi za stereotipno prikazovanje družbenih skupin, kot so rasne, verske ali 
narodne manjšine, generacije mladih ter poklicni in dohodkovni razredi. Glavno etično 
vprašanje, ki se pojavlja pri stereotipiziranju je, ali oglaševanje ustvarja ali vzpodbuja 
stereotipe, ali pa jih le povzema in razkriva. 

− Oglaševanje otrokom, ki je najpogostejši predmet etičnih razprav, saj velja, da so otroci 
zaradi naivnosti in pomanjkanja izkušenj neenakovreden partner oglaševalcem. Otroke je 
zato treba zaščititi, saj mnogi oglaševalci v njih vidijo potencialen trg za svoje izdelke. 

− Kontroverzni izdelki, kot so alkoholne pijače, tobačni izdelki, orožja, sredstva za zaščito 
pred spolnimi boleznimi in zdravila, vzbujajo vrsto etičnih dilem. 

− Subliminalno oglaševanje, ki je samo po sebi neetično že zaradi njegove značilnosti, da 
ga je v oglasu težko odkriti. Nekateri kritiki menijo, da bi bilo treba takšno oglaševanje 
prepovedati tudi v primeru, ko gre za prenašanje nedvomno širše družbeno koristnih idej, 
saj prisegajo na posameznikovo temeljno pravico, da svobodno in zavestno sprejema 
informacije in da jih enako svobodno lahko zavrne. 

3.2 Primeri neetičnega oglaševanja otrokom 

V nadaljevanju so povzeti primeri neetičnega oglaševanja namenjenega otrokom in 
mladostnikom. Večinoma gre za vprašanje dostojnosti oglasa, njegove prepoznavnosti kot 
takega in ustvarjanja manjvrednostnega občutka med mladostniki. Nekateri oglaševalci 
usmerjajo svojo ustvarjalnost v oblikovanje takih oglasov, ki vzbujajo pozornost zaradi 
izzivalnosti in obenem uporabljajo namige, povezane s spolnostjo. 

3.2.1 Primer Facebook 

Zvezna komisija za trgovino je prejela pisno pritožbo, v kateri je navedeno, da Facebook krši 
osnovne določbe o varovanju osebnih podatkov uporabnikov, saj preko najpopularnejših 
aplikacij zbira podatke ter jih posreduje oglaševalcem (Gustin 2010). Tako ravnanje je 
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nedopustno, saj gre tudi za zbiranje osebnih podatkov otrok in mladostnikov, za katere je 
Facebook zanimiv predvsem zaradi aplikacij, ki jih ponujajo igre, kot so FarmVille, Mafia 
Wars, Texas Hold’em, Phrases, FrionterVille, Causes, Café World, Quiz Planet, Treasure Isle 
in IHeart. Omenjene aplikacije so oglaševalcem posredovale identifikacijsko številko profila, 
ki je ob vpisu dodeljena vsakemu novemu uporabniku. Na osnovi te številke so oglaševalci 
pridobili podatke, kot so ime, priimek, starost in kraj bivanja ter v nekaterih primerih tudi 
podatke o uporabnikovih prijateljih. Neetično je predvsem dejstvo, da so preko aplikacij 
prodali identifikacijske številke profilov približno 25 različnim oglaševalskim podjetjem. 
Vsem podjetjem je skupno to, da pridobljene podatke združujejo z lastno bazo spletnih 
uporabnikov, ki jo prav tako pridobijo iz ostalih spletnih virov ter tako gradijo bazo 
nezakonito in neetično pridobljenih podatkov (Steel in Flower 2010). 

Iz spodnje razpredelnice lahko sklepamo, da so aplikacije na Facebooku izkoristile zaupanje 
več milijonov uporabnikov, med katerimi so predvsem otroci in mladostniki, ki so 
vsakodnevni uporabniki aplikacij z igrami. 

 

Slika 1: Deset Facebook iger prodalo podatke oglaševalcem 

Vir: Steel in Fowler 2010. 

V konkretnem primeru se je izkazalo, da Facebook ni sposoben zagotoviti varnosti svojim 
uporabnikom pred zlonamernim zbiranjem podatkov različnih oglaševalcev. Prav tako ima 
zelo šibek nadzor in zaščito nad svojimi najmlajšimi uporabniki, za katere bi moral ustvariti 
posebno zaščito pred vsemi aplikacijami, ki pridobivajo podatke mladoletnih oseb, za katere 
bi sicer morali dobiti dovoljenje staršev oz. zakonitih zastopnikov. Aplikacije so s prikritim 
zbiranjem podatkov izkoristile predvsem neizkušenost in naivnost najmlajših uporabnikov. 

http://www.safe.si/�
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3.2.2 Primer Big Time Toys 

Big Time Toys je ameriško podjetje, ki izdeluje in prodaja lastne izdelke namenjene izključno 
otrokom. Izdelki so oglaševani v televizijski prodaji in na nekaterih spletnih portalih. V 
predstavljenem primeru je podjetje oglaševalo izdelek Dippin Dots Frozen Mix, s katerim si 
otroci lahko izdelajo zamrznjene kroglice različnih okusov. 

Da je oglas zavajajoč in nepošten, je ugotovil CARU pri rutinskem nadzoru oglaševalske 
vsebine na televiziji. Sporen oglas se je začel z otroškim plesom okoli aparata za izdelavo 
kroglic različnih okusov. Glasba, na katero so otroci plesali, je ob predvajanju dajala občutek, 
da si pri izdelavi kroglic otroci lahko zaželijo kateri koli okus, saj je ta vsebovan v aparatu za 
njihovo izdelovanje. Ob koncu oglasa je bil dodan kratek in zelo droben podnapis, da se okusi 
prodajajo ločeno izvirnemu izdelku, kar pomeni, da niso vključeni pri samem nakupu izdelka, 
kot so oglaševali. CARU je izrazil svojo zaskrbljenost o primernosti oglasa za otroke 
predvsem zaradi nejasnosti, kakšna vsebina je resnično vključena v nakup, zato je oglaševalca 
pozval, naj oglas popravi. Podjetje je obravnavan oglas popravilo tako, da je poleg glasbe 
dodalo še zvok, v katerem so jasno povedali, da se okusi za končni izdelek prodajajo ločeno 
oziroma za doplačilo (CARU News 2011). 

3.2.3 Primer Kellogg Company 

Eno največjih in prepoznavnih podjetij na področju prehrambene industrije je zagotovo 
ameriško podjetje Kellogg. V obravnavanem primeru je CARU ugotovil, da je omenjeno 
podjetje uporabljalo neresnično oglaševanje, s katerim so želeli privabiti večje število otrok k 
uživanju Pop-Tarts prigrizkov.  

Na Pop-Tarts embalaži je bilo poleg slik sadja še podatek, da prigrizek vsebuje pravo sadje, 
čeprav je na hrbtni strani izdelka v tabeli s hranilno vrednostjo jasno navedeno, da prigrizek 
vsebuje manj kot 6 % sadja. Z napisom na embalaži so pozivali tudi k zbiranju izrezkov, s 
katerimi lahko v primeru, da jih otroci zberejo najmanj petnajst, prejmejo promocijski 
material. CARU je tako oblikovano embalažo označil za vrsto prikritega oglaševanja, saj z 
možnostjo prejema nagrade izkoriščajo otroško naivnost, hkrati pa jih napeljujejo k zvestobi 
omenjenemu izdelku in podjetju. CARU predvsem dvomi, da so otroci, ki jim je oglaševanje 
bilo namenjeno, zmožni prepoznati zavajajoče elemente, ki jih vsebujeta tako oglas kot 
embalaža, zato je podjetje pozvalo k prekinitvi oglaševanja in ga opomnilo, da v prihodnje ne 
uporablja podobnih oglaševalskih potez (CARU News 2010). 

3.2.4 Primer Calvin Klein Jeans 

Calvin Klein je v ZDA znan po izzivalnih oglasih. Nekateri kritiki enačijo njegov način 
oglaševanja z njegovo življenjsko filozofijo, ki poveličuje homoseksualnost, pornografijo, 
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pedofilijo in nasilje. Primer takega oglaševanja je bila kampanja za novo kolekcijo spodnjega 
perila in kavbojk za mlade, ki so jo oglaševali na televiziji, reklamnih panojih in v revijah. 
Najbolj sporna sta bila televizijska oglasa, v katerih starejši moški glas nagovarja najstnico in 
najstnika. Najstnica pozira kot model v kratkem krilu iz džinsa s široko razširjenimi nogami 
tako, da se jasno vidi njeno spodnje perilo, medtem ko ji moški glas pravi, da je lepa in naj ne 
bo živčna. V drugem primeru pred kamero stoji najstnik, njegov videz je podoben mlademu 
moškemu, nagovori pa ga moški glas, ki pravi: »Lep si. Koliko si star? Videti si močan, 
misliš, da lahko strgaš majico s sebe? Ali redno telovadiš, ko imaš tako lepo postavo?« Prav 
tako je sporen oglas, v katerem pozira najstnik v brezrokavniku iz džinsa in spodnjem perilu z 
očitno erekcijo. V ostalih dveh primerih pa po kavču skačeta dva dečka in dve deklici, 
oblečeni le v spodnje perilo. Za zadnja dva primera so pri družbi CK zatrjevali, da so želeli 
prikazati brezskrbno igro otrok v domačem okolju ter da sliki nimata nikakršne pornografske 
lastnosti (Media Awareness Network b. l.). 

  

Slika 2: Nedolžno otroško veselje ali potencialna vaba za pedofilijo? 

Vir: Media Awareness Network b. l. 

Predstavljena vsebina oglasov je vsekakor sporna, čeprav so nekateri zagovorniki takšnih 
oglasov mnenja, da mladostniki potrebujejo take oglase, saj jim dajejo občutek, da so odrasli 
in da naj bi se tako večala njihova stopnja samostojnega presojanja. Takega mnenja zagotovo 
niso bili starši in člani različnih formalnih in neformalnih združenj, ki so pozvali k bojkotu 
CK oglaševalske kampanje. Predstavljeni primeri CK oglasov so bili umaknjeni, celotno 
oglaševalsko kampanjo pa so preiskali pristojni organi FBI. Takšno oglaševanje so obsodila 
mnoga združenja, ki so pristojna za zaščito in regulacijo oglaševanja otrokom, kot so ICC, 
CARU, FTC in nekatera združenja za bojkot neetičnega oglaševanja otrokom (Hawkins, Best 
in Coney 2001, 709–710). 

3.2.5 Primer Simobil »Bodi Orto Smart« 

Mobilni operater Simobil in oglaševalska agencija Poanta sta zasnovala oglaševalsko 
kampanjo, v kateri so oglaševali paket »Bodi Orto Smart«, ki je vključeval storitve cenejšega 
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klicanja in pošiljanja SMS sporočil. Sporna vsebina Simobilove kampanje sta bila plakata, 
kjer sta bili prikazani ženski roki na moški zadnjici, oblečeni v kavbojke, in moški roki na 
ženskih prsih, skritih za poletno majico z globokim izrezom.  

 

Slika 3: Bodi orto smart – otipaj me! 

Vir: Bogataj 2004. 

Oba plakata sta bila namenjena oglaševanju v šolah in na reklamnih panojih po celi državi. 
Oglaševalec je moral pred začetkom kampanje v izobraževalnih ustanovah dobiti pozitivno 
mnenje Oglaševalskega razsodišča o primernosti oglasne vsebine. Pred tem so se že pojavile 
pritožbe zaradi plakatiranja na oglaševalskih panojih, ki jih je oglaševalec začel predhodno 
objavljati. Oglaševalsko razsodišče je na seji sprejelo mnenje, da omenjena plakata nista 
primerna za objavljanje v izobraževalnih ustanovah ter obenem razsodilo, da so pritožbe glede 
reklamnih panojev upravičene. Oglaševalcem in medijem je Oglaševalsko razsodišče naložilo 
prekinitev oglaševalske kampanje z vsemi oglaševalskimi sredstvi, ki so vsebovala omenjeni 
motiv. Oglaševalec je razsodbo dosledno sprejel ter izsek, kjer sta se moški roki dotikali 
ženskih prsi, prekril z velikim napisom cenzurirano ter nadaljeval s kampanjo. Zanimivo je, 
da je Oglaševalsko razsodišče razsodilo, da je motiv, ki prikazuje ženske prsi, ki jih 
oprijemata moški roki, prestopil meje dostojnosti. Motiv ženskih rok na zadnjici moškega, 
oblečenega v kavbojke, pa je za družbo še sprejemljiv (Častno razsodišče SOZ 2004). 

Menim, da oglaševani motivi nikakor niso primerni za oglaševanje v izobraževalnih 
ustanovah, sploh pa bi se morala Slovenija zgledovati po nekaterih državah, ki so kakršno koli 
oglaševanje v izobraževalnih ustanovah v celoti prepovedali. V tem primeru se postavlja 
vprašanje, ali so mladostniki dovolj ozaveščeni, da bi razumeli motiv oglasa, ki dejansko v 
nikakršni obliki ni povezan z oglaševanim paketom »Bodi Orto Smart«. 

3.2.6 Primer Smrklja 

Revija Smrklja je v eni izmed svojih številk objavila nagradno igro »Smrklja mixer – nagrade 
meseca«, kjer so bile predvidene nagrade izdelki blagovnih znamk Nivea, L´Oreal in Boss ter 
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knjiga Staršem branje prepovedano. Objavljena nagradna igra je bila sporna predvsem zaradi 
svoje oblike, saj je prikazovala fotografije izdelkov s spremljajočim tržno naravnanim 
opisom, poleg tega je objavljena vsebina jasno vabila k sodelovanju v nagradni igri. 
Oglaševalsko razsodišče je ob pregledu predmetnega sporočila ugotovilo, da je objavljena 
nagradna igra klasičen primer tiskanega oglaševalskega sporočila, zato bi moralo biti kot tako 
tudi označeno. Poleg tega je objavljena vsebina kršila določili prvega in šestega člena 
Slovenskega oglaševalskega kodeksa, ki določata, da mora biti oglasna vsebina zakonita in 
prepoznavna. Oglaševalsko razsodišče je Delo revije pozvalo k umiku objav spornega 
sporočila ter hkrati opomnilo, da morajo biti v prihodnje tovrstna sporočila ustrezno označena 
(Častno razsodišče SOZ 2005). 

Menim, da je Delo revije v tem primeru kršilo tudi osemnajsti člen Slovenskega 
oglaševalskega kodeksa, ki se nanaša na otroke in mladostnike. S prikritim oglaševanjem so 
skušali izkoristiti lahkovernost mladostnikov za sodelovanje v nagradni igri ter jih s prikritimi 
slogani pozivali k nakupu. S podrobnimi opisi glavnih nagrad so prav tako vzbujali željo po 
nakupu teh izdelkov, kar bi lahko v nekaterih primerih pripeljalo tudi do izsiljevanja staršev v 
nakup videnega izdelka.  

3.2.7 Primer Pil 

Oglaševalsko razsodišče je prijelo pritožbo zaradi radijskega in televizijskega oglasa za revijo 
Pil. Sporen je bil prodajni slogan, ki je kljub očitni parodični zamisli in humornosti lahko 
škodljivo vplival na otroke, ki jim je bil oglas tudi namenjen. 

Oglaševalsko razsodišče je ugotovilo, da je prodajni slogan v celoti sporen, saj je v nasprotju 
z osemnajstim členom Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Ta narekuje, da sporočila ne 
smejo ustvarjati podobe, da bodo otroci manjvredni kot sovrstniki, če ne bodo kupili 
določenega izdelka, oziroma jim ga ne bodo kupili njihovi starši. Poleg tega je Oglaševalsko 
razsodišče ocenilo, da bi lahko del prodajnega slogana »Mama, če mi ne boš kupila Pila, me 
bo družba izločila.« škodljivo vplival na tiste otroke in starše, ki bi lahko dojeli sporočilo 
enoznačno. Oglaševalsko razsodišče je oglaševalcu naložilo, da spremeni navedeno besedilo 
prodajnega oglasa tako, da bo v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Namen take 
razsodbe je bil opozoriti oglaševalce na občutljivost komuniciranja s populacijo otrok in 
mladostnikov, saj je pri njej potrebna še posebna skrb za etično poročanje medijev (Častno 
razsodišče SOZ 1996). 

3.2.8 Primer Labello Classic 

Oglaševalec Bejersdorf, d. o. o., oglaševalska agencija Studio Marketing in medijska agencija 
Media Publikum so zasnovali radijski oglas za premaz za ustnice Labello Classic, ki so ga 
predvajali na radijski postaji Val 202. Prodajni oglas je bil sestavljen iz dialoga med starejšim 
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moškim in mlajšo deklico, v katerem moški nagovarja deklico, naj mu da poljub, česar 
deklica ne želi storiti. Po tem, ko si moški namaže ustnice z Labellom, mu deklica vendar da 
želeni poljub. Spornost oglasne vsebine je predvsem v tem, da iz njega ni mogoče razbrati, v 
kakšnem odnosu sta igrana glasova, kar posledično vzbuja neprijetne asociacije ob poslušanju 
oglasa (Častno razsodišče SOZ 1998).  

Oglaševalsko razsodišče je prejeto pritožbo na oglas za Labello Classic obravnavalo kot 
utemeljeno, saj je sporni oglas v nasprotju z določili sedmega člena Slovenskega 
oglaševalskega kodeksa, po katerem mora biti oblika predstavitve oglaševalskega sporočila 
estetska in v skladu z zahtevami kulturnega okolja, hkrati pa ne sme motiti uporabnikov z 
napadalnostjo in neokusnimi prijemi, prizori ali izrazi, ne glede na to, preko katerega medija 
se prenašajo. Oglaševalec in agenciji so po seznanitvi s pritožbo prenehali z objavljanjem 
omenjenega oglasa. Častno razsodišče SOZ ni ugotovilo neetičnega ravnanja oglaševalca, ki 
je tudi prenehal s predvajanjem spornega oglasa, zato je sprejelo sklep, da je primer zaključen 
in da sankcije niso potrebne (Častno razsodišče SOZ 1998). 

Zanimiv je odgovor oglaševalca, kjer navaja, da je sporni oglas dejansko prilagoditev oglasa, 
na katerega v ostalih evropskih državah ni bilo pritožb. Poleg tega naj bi bil sporen oglas po 
zagotovilih oglaševalca skorajda dobesedni prevod nemške različice oglasa, kjer so v 
kontekstu z ostalima dvema oglasoma iz iste serije oglaševali družinski izdelek v okviru 
normalnih družinskih odnosov (Častno razsodišče SOZ 1998). Iz tega je razvidno, da oglas 
lahko v različnih družbah vzbuja različna sklepanja in občutja o njegovi primernosti. 

3.2.9 Primer Ciciklub 

Založba Mladinska knjiga je izdala oglaševalsko sporočilo, ki so ga otroci prejeli osebno 
naslovljeno v obliki neposredne pošte. Ta je vsebovala oglasni nagovor namenjen otrokom: 
»V Ciciklubu je vse ceneje, zato se bo tvoj (slika hranilnika) redil vsak mesec.« S takim 
oglasnim nagovorom je oglaševalec želel sporočiti, da so knjige v Ciciklubu cenejše od tistih 
v redni prodaji, zato s članstvom starši prihranijo, ob tem pa lahko prihranjen denar namenijo 
otroku, ki ga ta lahko shrani v svoj hranilnik. 

Oglaševalsko razsodišče je ugotovilo, da je besedilo oglaševalskega sporočila v obliki 
neposredne pošte prenašalo pogoje komercialne ponudbe Cicikluba, ki zahtevajo vsaj en 
nakup izdelka mesečno. Trditev: »V Ciciklubu je vse ceneje, zato se bo tvoj (slika hranilnika) 
redil vsak mesec.« je zato za ciljno skupino otrok zavajajoča. V nadaljevanju je Oglaševalsko 
razsodišče ugotovilo, da je omenjeno sporočilo kršilo osemnajsti člen Slovenskega 
oglaševalskega kodeksa, po katerem je treba posebno pozornost posvetiti ustvarjanju in 
širjenju sporočil, ki so namenjena mladostnikom. Prav tako oglaševalska sporočila ne smejo 
zlorabljati narave lahkovernosti otrok in pomanjkanja njihovih življenjskih izkušenj. Temu 
primerno je Oglaševalsko razsodišče oglaševalca pozvalo, da sporni del oglaševalskega 
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sporočila spremeni v skladu z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Poleg vsebine je 
bila sporna tudi uporaba osebnih podatkov prejemnikov neposredne pošte, ob tem pa je 
Oglaševalsko razsodišče oglaševalca pozvalo, da upošteva določila Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Častno razsodišče SOZ 1999). 

3.2.10 Primer »Young and experienced« 

Oglaševalska agencija Original je zasnovala tri različne oglase, s katerimi so želeli sporočiti, 
da so mlada in izkušena oglaševalska agencija. Poleg oglasa, v katerem je uprizorjen fantek z 
brki in usti odrasle osebe ter piščanca, ki se je pravkar izvalil, toda že ima odraslo petelinjo 
glavo, je najbolj sporen oglas, v katerem je uprizorjena noseča deklica. Slednjo so objavili s 
sloganom »Young and experienced« v publikaciji Golden Drum Report 2007 januarja 2008. 
Pri vseh treh motivih gre za fotografije, narejene s pomočjo fotomontaže, toda motiv noseče 
deklice je v družbi zbujal neprijetne asociacije, povezane s pedofilijo in zlorabo otrok. Prav 
tako je sporno dejstvo, da so oglas objavili v vrhunski publikaciji, ki je namenjena strokovni 
javnosti s področja oglaševanja. Sprejemanje tovrstne ustvarjalnosti oglasov lahko pomeni 
spremembo moralnih načel in meja na področju oglaševanja. Po mnenju kritikov je oglas kršil 
določila o dostojnosti, saj tema oglasa želi šokirati tako, da izrablja prevladujoča čustva, 
povezana s spolnimi zlorabami otrok. Oglas prav tako nima vsebinsko neposredne povezave s 
predmetom oglaševanja (Častno razsodišče SOZ 2008). 

Oglaševalska agencija je očitke skušala utemeljiti z razlago, da oglasi predstavljajo 
ustvarjalno oglaševalsko agencijo, ki je sicer mlada, a izkušena zaradi ekipe, ki dela na 
področju oglaševanja že dlje časa. Oglas z nosečo deklico po njihovem mnenju ne temelji na 
šokiranju, temveč primarno na združevanju dveh navidezno nezdružljivih konceptov (Častno 
razsodišče SOZ 2008). 

 

Slika 4: Mlada in izkušena – oglaševalska agencija Original 

Vir: Hiršenfelder 2008. 

Oglaševalsko razsodišče je pritožbo na sporen oglas noseče deklice obravnavalo kot 
utemeljeno ter oglaševalca pozvalo, da takoj preneha z njegovim objavljanjem. Obenem je 
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ugotovilo, da oglas ni skladen z določili tretjega člena Slovenskega oglaševalskega kodeksa, 
saj uporablja posredna spolna namigovanja zgolj zaradi šokiranja in zbujanja pozornosti ter je 
brez smiselne povezave z izdelkom. Oglas hkrati krši dvanajsti člen, ki jasno določa, da je 
treba nameniti posebno pozornost ne samo oglasom, ki so namenjeni otrokom, temveč tudi 
tistim, v katerih ti nastopajo (Častno razsodišče SOZ 2008). 
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4 RAZVOJ IN SOCIALIZACIJA OTROKA KOT POTROŠNIKA 

V primerjavi z odraslimi so otroci manj togi in mnogo bolj dojemljivi za nove izdelke, poleg 
tega so neizkušeni, lahkoverni, sprejemljivi in hitreje dojemljivi za nove vtise, oglasna imena, 
simbole in slogane. Njihova neizkušenost se kaže predvsem v nekritičnem sprejemanju 
oglasov, kar vodi do spontanega sprejemanja določene znamke izdelkov. Sodobna družba 
ponuja otroku dve nasprotujoči si možnosti, kako porabiti in osmisliti čas. Prva je v skladu s 
tradicionalno strukturo smisla, znotraj tega naj bi otrok razvil lastne ustvarjalne sile ter se 
postopoma vključil v družbo, znotraj katere bi se usmeril v dolgoročne cilje. Takšno otroško 
usmeritev naj bi podpirali vsi odgovorni straši in vzgojitelji, ki se zavedajo, da je občutek 
lastne vrednosti pri odraščajočih otrocih pomemben za prihodnji uspeh. Prava otrokova 
vzgoja bi morala temeljiti na tem, da ga naučimo odločati in razmišljati o prihodnjih 
možnostih in tveganju. Toda vzgojo, ki temelji na humanih, kulturnih in demokratičnih 
vrednotah ter otrokovem samostojnem delovanju, je v času tehnološke in moderne družbe 
izpodrinila miselnost, ki postavlja v ospredje predvsem ugodje, takojšnjo izpolnitev želja in 
egoizem (Ulrich in Wolfram 1995, 67–68). Namen tega poglavja je zato na kratko opredeliti 
otrokov razvoj ter predstaviti bistvo potrošniške socializacije otrok. Ob upoštevanju obeh 
pojmov bi oglaševalci ustvarjali le sporočila, ki so jih otroci na podlagi svojih sposobnostih 
dojemanja zmožni razumeti. 

4.1 Razvoj otroka 

Otroci so v času svojega odraščanja izpostavljeni spremembam, ki se kažejo v njihovem 
načinu sprejemanja in mišljenja o dražljajih, ki jim jih posredujejo mediji in družba, v kateri 
živijo. Zmožnost, ki jim omogoča, da sprejemajo in razumejo dogajanja okoli sebe, 
imenujemo kognitivni razvoj, ki poteka skladno z njihovo rastjo. Na osnovi Piagetove teorije 
o kognitivnem razvoju lahko otrokov miselni razvoj razdelimo na štiri stopnje (Hawkins, Best 
in Coney 2001, 212–213): 
− senzomotorična stopnja traja do drugega leta. Na tej stopnji se otrok zaveda sveta okoli 

sebe, toda njegovo obnašanje je motorično, kar pomeni, da ne razmišlja o vsebinskem 
pomenu dogajanja; 

− predoperativna stopnja traja od tretjega do sedmega leta. Za to stopnjo razvoja je 
značilno, da otroci v celoti osvojijo sposobnost jezikovnega komuniciranja, kar pomeni, 
da otroci znotraj te starostne skupine razumejo oglase, obenem pa se lahko osredotočijo 
na omejeno količino informacij; 

− konkretna operativna stopnja traja od osmega do enajstega leta starosti. Otroci na tej 
stopnji razvoja imajo sposobnost, da logično in premišljeno sprejemajo vsebino 
informacij; 
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− formalna operativna stopnja traja od dvanajstega do petnajstega leta. Otroci te starosti so 
sposobni kompleksnega mišljenja, kar pomeni, da so sposobni sprejemati in obdelovati 
vsebino informacij na enaki ravni kot odrasle osebe. 

Ob tem pa je zanimiva raziskava potrošniškega vedenja otrok, ki kaže, da se na osnovi 
starostne razlike otrokova sposobnost dojemanja oglasov spreminja. Otroci med četrtim in 
sedmim letom naj bi razlikovali med oglasom in sporočilom, ki ima informativno vsebino. 
Prav tako naj bi več kot 57 % šestletnikov bilo sposobno razumeti, da je namen oglasa 
povečanje prodaje, ta stopnja razumevanja pa se z leti veča, tako da 90 % trinajstletnikov 
razume namen oglasa. Raziskava je v nadaljevanju pokazala, da otroci oglasom ne verjamejo 
v celoti, saj starejši kot je otrok, mnogo manj verjame sporočilom, ki jih oglasi posredujejo 
(Bergler 1999, 43–44). Iz tega lahko sklepamo, da imajo starejši otroci sposobnost obdelave 
in vrednotenja oglasnih sporočil ter da se na podlagi tega odločajo, ali bodo oglasom verjeli 
ali ne. 

Raznolikost medijske vsebine ponuja otrokom tako pozitivne kot negativne vsebine, ki imajo 
naloge, da obveščajo, oblikujejo javno mnenje, vzgajajo in zabavajo. Prav zaradi spoznanja, 
da raznolika vsebina medijev lahko vpliva na otrokov razvoj, skušajo raziskovalci s 
proučevanjem medijske vsebine razbrati, kako in v kolikšni meri se naloge medijev 
udejanjajo. To pomeni, da merijo informativno vrednost, število in mesto navedenih virov 
informacij, količino pritrdilnih, kritičnih ali nevtralnih mnenj ter ugotavljajo moralne sodbe in 
življenjske vrednote. Tako proučevanje medijske vsebine vsekakor ni dovolj, da bi lahko 
razumeli, kako tako vsebino sprejemajo otroci. V povzetku raziskave o vplivih oglaševanja 
otrokom sta Buijzen in Valkenburg (2003, 437–456) razdelila oglaševanje namenjeno 
otrokom na dve paradigmi: 
− paradigmo kompetentnega otroka, ki so jo razvili v oglaševalski in marketinški stroki. Za 

to paradigmo je značilno, da otroka obravnava kot izkušenega potrošnika, ki je sposoben 
kritično presojati oglaševalsko vsebino, zato se namerni učinki oglaševanja nanašajo 
predvsem na prepoznavnost blagovne znamke in na nakupne navade. Oglaševalci, ki 
zagovarjajo to paradigmo, verjamejo, da oglasi otrokom posredujejo pomembne 
informacije o oglaševanih izdelkih, ki otrokom služijo kot opora pri njihovem nadaljnjem 
razvoju v potrošnike; 

− paradigmo ranljivega otroka, ki so jo razvili v psihološki in medicinski stroki. Za to 
paradigmo je značilno, da temelji na prepričanju, da zaradi procesa kognitivnega razvoja 
otroci nimajo potrebnega znanja in veščin, s katerimi bi se lahko izognili oglaševalskim 
vplivom zapeljevanja in prepričevanja. Zagovorniki paradigme ranljivega otroka 
pripisujejo oglaševanju negativen vpliv na otroke, ki se kaže z njihovim obnašanjem, 
nakupnimi in prehranjevalnimi navadami. 
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4.2 Potrošniška socializacija otrok 

Potrošniška socializacija je proces, s katerim se otroci učijo osnov potrošništva. Sam potek 
potrošniške socializacije lahko razdelimo na dve kategoriji, in sicer na (Hawkins, Best in 
Coney 2001, 213): 
− direktno socializacijo znotraj katere se otrok nauči določenih veščin, kot so potek 

nakupovanja, primerjanje izdelkov med seboj, spoznavanje blagovnih znamk, 
spoznavanje različnih načinov oglaševanja in predvsem razumevanje vrednosti denarja 
ter 

− indirektno socializacijo, ki predstavlja razvoj moralnih, kulturnih in vrednostnih 
predpostavk o določenem proizvajalcu ali blagovni znamki. Na osnovi teh se otroci kot 
potrošniki odločajo o bodočem nakupu in uporabi določenega izdelka. 

Rečemo lahko, da obe kategoriji socializacije otrokom dasta izkušnje, ki vplivajo na njihovo 
potrošniško obnašanje, ko odrastejo. Pri tem je pomembno, da se v potrošniško socializacijo 
otrok dejavno vključujejo družinski člani, učitelji in vzgojitelji, saj na podlagi svojih izkušenj 
lahko pomembno pripomorejo k razumevanju in pravilnem vrednotenju oglasnih vsebin.  

UNESCO je že leta 1982 sprejel deklaracijo o vzgoji za medije, v kateri je poudarjen 
predvsem pomen vzgoje, ki bi pripravila mlade na odgovorno državljanstvo in bi večala 
kritično zavest medijskih uporabnikov. Deklaracija poziva vse za to odgovorne, da se 
zavzemajo za uvajanje celovitih vzgojno-izobraževalnih programov, na podlagi katerih bodo 
mladi lahko razvijali znanja, spretnosti in odnos do občil ter bodo spodbujali rast kritične 
zavesti in večjo usposobljenost uporabnikov elektronskih medijev in tiska (Košir 2003, 191–
193). Vzgoja za medije učencem omogoča, da se socialno zbližujejo, krepijo medsebojno 
komunikacijo in z vstopom v javna občila tudi komunicirajo z drugimi. Prav tako jih vzgoja 
za medije spodbuja, da se estetsko izražajo in z oblikovanjem stališč ter moralnih standardov 
gradijo svoj osebni etos. Tako zasnovano medijsko opismenjevanje omogoča kritično 
razmišljanje o ponujenih medijskih vsebinah (Košir 1998, 14). Živimo v času potrošniške 
družbe, zato je pomembno, da tudi v okviru šolske vzgoje otrokom ponudimo možnost učenja 
takih veščin, ki jim bodo omogočile medijsko pismenost, sposobnost dojemanja skritih 
namenov oglasov in razvoj kritične distance do oglasov. 
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5 OGLAŠEVANJE IN OTROCI 

Oglasi so glavni nosilci potrošniške miselnosti, saj se pod njihovim vplivom spreminjajo 
mnenja, stališča, ocene, vedenjski vzorci in navade potrošnikov. Vse pogosteje postaja 
nakupovanje in poraba dobrin sredstvo za odpravljanje napetosti, nezadovoljstva in frustracij 
(Ulrich in Wolfram 1995, 68–69). Taka miselnost se vse pogosteje uveljavlja v otroškem 
dojemanju oglasov, zato bom v nadaljnjih poglavjih na kratko povzela nekaj ključnih kritik 
oglaševanja v otroških revijah, na spletu, televiziji in šolah. V zadnjih dveh poglavjih bom 
namenila večji poudarek na oglaševanju hrane in pijače z visoko vsebnostjo maščob, soli in 
sladkorjev (v nadaljevanju HFSS hrana), to otrokom oglašujejo predvsem na televiziji in 
šolah. Da je treba oglaševanje HFSS hrane otrokom prepovedati oziroma omejiti, potrjujejo 
podatki Fakultete za šport, ki so pokazali, da je bilo leta 1987 prekomerno težkih in debelih 
15,6 % fantov in prav toliko deklet v starosti od šest do devetnajst let. V letu 2007 je bilo 
prekomerno težkih in predebelih 28,9 % fantov in 24,1 % deklet v enakem starostnem 
obdobju. Razlogi za tako stanje so večplastni in predstavljajo preplet individualnih in 
družbenih dejavnikov (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2009, 5). Podobne podatke je v svojem 
poročilu izdal Inštitut za medicino v ZDA, po katerem naj bi od leta 1970 do leta 2006 stopnja 
debelosti med deklicami narasla za 16 % med dečki pa za 18,2 %. Prekomerna debelost ima 
na odraščajoče otroke velik vpliv, saj so zaradi tega izpostavljeni mnogim nevarnim 
boleznim. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da letni stroški zdravljenja predebelih otrok znašajo 
okoli enajst bilijonov dolarjev. Nekateri raziskovalci pa menijo, da na prekomerno debelost 
otrok ne vpliva toliko oglaševanje nezdrave hrane kot socialna neenakost, katere del so tudi 
otroci (Wilde 2009, 156). Znano je, da otroci niso sposobni prepoznati prepričevalnega 
namena oglaševalcev, zato se tudi ne zavedajo, da je oglaševana hrana lahko glavni razlog za 
povečanje telesne teže. 

5.1 Oglaševanje v otroških revijah 

Oglaševalci skušajo doseči otroke z oglaševanjem v otroških revijah, posebno takih, ki redno 
izhajajo v času šolskega pouka in so dosegljive tudi v šolskih knjižnicah. Vse revije, 
namenjene otrokom, so razdeljene po starostnih skupinah, kar pomeni, da oglaševalci lažje 
usmerjajo oglaševanje k točno določeni skupini otrok. V Slovenije otroci najpogosteje listajo 
revije, kot so Cicido, Ciciban, Pil, Pikapolonica, Tim, GEA in National Geographic. V 
nadaljevanju sledi kratek povzetek nekaterih revij in oglasov, ki so se pojavili v njih (Lasič 
2003, 16–21): 
− Revija Tim je namenjena vsem, ki imajo radi modelarstvo, zato se vsi oglasi v reviji 

nanašajo na oglaševanje pripomočkov pri modelarstvu. Razen oglasa za lepilo UHU, ki 
prikazuje otroke pri ustvarjanju s pomočjo omenjenega lepila, ostali oglasi niso 
prilagojeni otroški publiki. 
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− Revija Pikapolonica je namenjena otrokom do šestega leta. Njena vsebina je sestavljena 
predvsem iz pravljic in preprostih igric. V reviji je veliko samooglaševanja, ki se pojavlja 
kot del preprostih igric ali kot oblika nagradnega vprašanja. Preko različnih igric 
oglašujejo Fiat, Flik Flak šolske ure, Radio Kranj, SKB banko in igre Spectra. 

− Revija Cicido je namenjena otrokom do šestega leta. V njej so objavljeni oglasi, ki so 
narejeni posebej za otroke in ki jih vabijo k sodelovanju ter spoznavanju izdelka in 
blagovne znamke z igro. Oglasi vsebujejo opozorilo v drobnem tisku, kjer je navedeno, 
da je videna vsebina oglasno sporočilo. Revija je sestavljena po tematskih sklopih, ki jih 
sponzorirajo posamezna podjetja. Prizadevanje oglaševalcev, da dosežejo otroke kot 
potrošnike, se kaže v oglaševalskem sklopu, kjer Hipo, ki je maskota za otroško linijo 
šamponov Subrina, nagovarja otroke k sodelovanju v miselni igrici. Namen oglaševanja z 
igro je pomnjenje izdelkov, kar pomeni, da si otrok pri nakupovanju s starši zaželi prav 
Hipo šampon. 

− Revija Ciciban je namenjena otrokom do desetega leta. V njej lahko zasledimo vsebinsko 
več oglasov kot v Cicidoju, za katere je značilno, da se pomikajo proti začetnemu delu 
revije, kar pomeni, da poleg zadnje strani zasedajo tudi nekatere strani na sredini in pred 
njo. V Cicibanu lahko zasledimo nadaljevanje tematskih sklopov iz Cicidoja in 
posledično tudi oglaševanje z igrami, ki so letom primerne. V enem sklopu Ciciban 
opisuje ogrožene ptice v Sloveniji, ki se pojavljajo tudi na mobikarticah. Sponzor tega 
oglasa je seveda bil Mobitel, s čimer so dejansko promovirali svoje pakete, pri katerih 
račun za mobitel polnimo prav z Mobikarticami, ki jih okrašujejo ogrožene ptice. 

− Revija Pil je namenjena otrokom do dvanajstega leta. Oglaševanju v reviji je namenjeno 
dobrih 20 % strani, kar pomeni, da so oglasi enakomerno razdeljeni čez celotno revijo. 
Tudi v tej reviji prevladujejo oglasi, ki vsebujejo nagradna vprašanja in naloge, ki otroke 
spodbujajo k sodelovanju. Pri tej reviji lahko oglaševalec močno vpliva na celotno 
vsebino določene številke. Tako je bila ena številka v celoti posvečena mobilni telefoniji, 
saj so se članki pojavljali skozi celotno revijo. Zanimivo je bilo to, da je v naslednji 
številki Mobitel nagradil srečnega izžrebanca, ki je sodeloval v nagradni igri v prejšnji 
številki. 

Sklepamo lahko, da oglaševalci otroške revije uporabljajo kot samopromocijski kanal, s 
pomočjo katerega se vtisnejo otrokom v spomin in jih na podlagi igric napeljujejo k uporabi 
oglaševanega izdelka ali zvestobi svoji blagovni znamki. Menim, da otroške revije niso 
najboljši medij za oglaševanje otrokom, predvsem zato, ker živimo v moderni in tehnološki 
družbi, kjer branje revij in ostale literature otroci jemljejo kot zastarelo obliko preživljanja 
prostega časa. To potrjuje tudi raziskava Otroci in mediji, ki je pokazala, da revije redno bere 
le 12 % otrok in le 40 % osnovnošolcev se občasno odloči za branje revij. Slednje kot oblika 
preživljanja prostega časa z leti upada, kar potrjujejo ugotovitve, ki kažejo, da sedemletni 
otrok preživi 30 % prostega časa pred revijo ali knjigo, osemletni otrok slabih 27 %, 
devetletni otrok dobrih 23 %, desetletni otrok pa le še 21 %. Iz navedenega lahko zaključimo, 
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da stopnja branja in prebiranja revij med otroci strmo upada (Erjavec in Volčič 1999, 121–
124). 

5.2 Spletno oglaševanje otrokom 

Splet je najbolj privlačen medij tako med otroci kot mladostniki, zato njegova priljubljenost 
strmo narašča. Razlog za to bi lahko pripisali predvsem interaktivnosti, ki jo omogoča. Vsi 
oglaševalci na spletu skušajo s pomočjo živih barv, raznolikimi igricami in ugankami ter 
zanimivimi spletnimi povezavami otroka privabiti na spletno stran ter ga na njej čim dlje 
obdržati. Živost in zanimivost spleta predstavljajo otrokom predvsem zato, ker podjetja na ta 
način zbirajo njihove osebne podatke. Taki prijemi oglaševalcev in podjetij, ki skušajo 
prodreti na vsak način v potrošniško zavest in zasebnost, je vsekakor sporna in v nekaterih 
primerih tudi neetična. 

Splet ima v življenju mladostnikov pomembno vlogo po celem svetu, kar potrjujejo podatki, 
pridobljeni v ameriški raziskavi, ki kažejo, da se je uporaba spleta med mladimi (od štirinajst 
do sedemnajst let) v primerjavi z letoma 1998 in 2001 povečala z 51 % na 75 %. Ob tem 
družine z otroki predstavljajo največji naraščajoči segment uporabnikov spleta, saj kar 61 % 
mladostnikov dostopa nanj z domačega računalnika. Večina podjetij, ki oglašuje otrokom in 
mladostnikom, je ustanovila svoje spletne strani, ki tvorijo spletno okolje z vsemi 
značilnostmi oglaševane blagovne znamke z obveznimi dodatki, kot so lastne spletne igre, 
križanke, kvizi, ki se nanašajo na blagovno znamko, glasba, kratki oglasi, recepti za kuhanje, 
ozadja za ohranjevalnike zaslona na računalnikih, teme za mobilne telefone. Poleg vsega tega 
pa ponujajo otrokom in mladostnikom možnost, da se brezplačno naročijo na prejemanje 
elektronske pošte o novostih in promocijah, ki jih imajo za svoje izdelke (Story in French 
2004).  

Nedavno je CME izpostavil dve področji, ki sta pri oglaševanju otrokom preko spleta sporni, 
in sicer poseg v otrokovo zasebnost in nepošteno oglaševanje otrokom. Nemalokrat se zgodi, 
da mora otrok pred vstopom na neko spletno stran vpisati določene podatke, kot so ime, 
starost, spol, elektronski naslov ali pa mora pred vstopom na spletno stran vpisati vsaj tri 
elektronske naslove prijateljev, za katere želi, da dobijo neko ugodnost (igro, članstvo, ozadje 
ali melodijo za mobilni telefon) z njihove strani. Nekatere spletne strani nudijo otrokom 
včlanjevanje v otroške klube pod pogojem, da vpišejo osebne podatke, kar je dejansko 
izkoriščanje otrokove želje po pripadnosti neki skupini. Primer takega delovanja je spletna 
stran Batman Forever, kjer otroci z vpisom svojih podatkov v oblikovan test pomagajo 
Batmanu zbrati podatke o prebivalcih mesta. Oglaševalci v resnici zbirajo podatke o nakupnih 
navadah in najljubših video vsebinah otrok. To je dejansko prikrito zbiranje podatkov o 
otrocih. Oglaševalci skušajo tako ugotoviti, kateri oglasi pritegnejo otroka k sodelovanju na 
njihovi spletni strani. Poleg tega tovrstno oglaševanje lahko pripomore k temu, da si otroci 
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zapomnijo oglaševano blagovno znamko, kar jih posledično tudi dodatno napelje k njenemu 
nakupu (Hawkins, Best in Coney 2001, 737–738). 

V ZDA je CARU eden od organov, ki preverja oglasno vsebino, namenjeno izključno 
otrokom. CARU je v zadnjih treh letih pri obravnavanju različnih primerov spletnega 
oglaševanja otrokom sprejel pomembne smernice, ki bodo preprečile poseganje v otrokovo 
zasebnost in nepošteno oglaševanje otrokom. V preteklem letu so se pri CARU osredotočili 
predvsem na opozarjanje in opominjanje staršev, da morajo nadzorovati svoje otroke pri 
uporabi spleta. Takšnega osveščanja so se lotili z javno akcijo »Do you know where your 
children are on the internet?«2

5.3 Televizija in otroci 

 Kratki spoti predstavijo najpogostejše oglaševalske spletne 
pasti, s katerimi posegajo v zasebnost otrok. Obenem skušajo opozoriti starše, da otroci lahko 
nehote objavijo svoje zasebne fotografije na spletu, ki jih lahko nekateri izrabijo. Spoti so 
predvajani med oddajami, kot so Good Morning America, Rachel Ray in Live with Regis and 
Kelly, prav tako se je k sodelovanju pridružil televizijski kanal Discovery Kids. Želja vseh 
sodelujočih je predvsem, da spoti CARU dosežejo čim več staršev, ki morajo vedeti, kje se 
nahajajo njihovi otroci tako v realnem kot virtualnem svetu (CARU News 2010a). 

Podobnega osveščanja staršev so se lotili tudi v Sloveniji. Sicer ne gre za samoregulativno 
organizacijo, ki bi nadzirala slovenske oglaševalce in oglase namenjene otrokom, temveč gre 
za spletni portal Safe. Ta nudi staršem pomoč pri vzgoji otrok o varni uporabi spleta in 
mobilnih telefonov. Na obstoj in namen spletnega portala so opozarjali v vseh osnovnih in 
srednjih šolah, knjižnicah in drugih izobraževalnih ustanovah, kjer so delili letake in ostala 
gradiva, s katerimi so predstavili portal Safe. Če bi na spletu naleteli na portale, ki posegajo v 
otrokovo zasebnost ali posnetke zlorabe otrok, lahko v Sloveniji tako vsebino anonimno 
prijavimo na www.spletno-oko.si. 

Televizija je največji množičen medij, ki otrokom posreduje največ različnih oglasov, 
namenjenih prav njim. Poleg igrač in različnih iger na televiziji oglašujejo vedno več 
prehrambenih izdelkov in restavracij s hitro hrano. To dokazuje tudi podatek iz ameriške 
raziskave, ki je pokazala, da ameriški proizvajalci hrane namenijo televizijskem oglaševanju 
kar 75 % sredstev za oglaševanje, medtem ko restavracije s hitro hrano namenijo 
televizijskemu oglaševanju kar 95 % vseh sredstev za oglaševanje. Televizija je najboljši 
oglaševalski kanal, ki doseže tudi najmlajše, kar potrjuje dejstvo, da ameriški otroci pričnejo 
redno spremljati televizijo od drugega leta dalje ter jo dnevno gledajo najmanj dve uri. V 
ZDA so ocenili, da ameriški otroci v enem letu vidijo približno 40.000 oglasov. Najbolj 
zaskrbljujoče pa je dejstvo, da več kot 50 % vseh televizijskih oglasov oglašuje hrano. To je 
potrdila tudi raziskava, v kateri so beležili število oglasov v sobotnem jutranjem programu za 

                                                 
2 Spote lahko vidimo na http://www.youtube.com/user/CARUSelfRegulation  
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otroke. Rezultati so pokazali, da je v 52 urah bilo predvajano 564 oglasov za hrano, kar 
predstavlja 57 % vseh oglasov. Oglasi so predstavljali predvsem hrano z visoko vsebnostjo 
maščob in sladkorja, kot so čips, razni sladki prigrizki, sladke pijače in kosmiči. Od tega niti 
en oglas ni vseboval sklicevanja na sadje in zelenjavo, kar pomeni, da ameriški programi za 
otroke niso v skladu s priporočili zdravega prehranjevanja otrok (Story in French 2004). V 
primerjavi z evropskimi državami, med katerimi je tudi Slovenija, je takšno oglaševanja 
nedopustno, saj si večina evropskih držav prizadeva omejiti oglaševanje otrokom. Ameriška 
javnost je bila že leta 1970 resno zaskrbljena zaradi oglaševanja otrokom, zato so pozvali 
FCC in FTC, naj prepove ali omeji oglaševanje, namenjeno otrokom. Sprejeli so omejitev, ki 
se je nanašala na dovoljeni čas predvajanja oglasov, ki naj ne bi presegal 12 minut/uro med 
tednom in 9,5 minut/uro med vikendi. Poleg tega so določili, da mora biti oglas jasno 
napovedan, ko je predvajan med redno vsebino programa. S tem naj bi otroke naučili 
razlikovati oglase od drugih medijskih vsebin (Story in French 2004). Oglaševanje HFSS 
hrane in vseh ostalih izdelkov, ki so otrokom lahko škodljivi in vplivajo na njihov telesni 
razvoj, je po mnenju mnogih avtorjev goljufivo in nepošteno, saj so otroci zaradi svoje 
neizkušenosti nezmožni presoditi, kakšne so dolgotrajne posledice uživanja nezdrave hrane. 

Slovenijo po novi direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki so jo sprejeli v Evropski 
komisiji, zavezuje, da mora izdajatelje avdiovizualnih medijskih storitev spodbujati k 
sprejemanju etičnih kodeksov, ki bodo urejali oglaševanje HFSS hrane v programih in 
vsebinah, ki so namenjeni otrokom. Namen direktive ni samo omejitev oglaševanja HFSS-
hrane otrokom, temveč tudi zmanjševanje debelosti med mladimi in promocija zdravih 
prehranjevalnih navad in aktivnega življenjskega sloga (Antončič 2009). 

Luthar (1995, 35) trdi, da je: »Vpliv televizije predvsem dolgoročen in veliko bolj 
diferenciran, kot ponavadi mislimo. To pomeni, da ni neposreden in ne vpliva nediferencialno 
na množično občinstvo, temveč je vpliv posredovan s kontekstualnimi, socialnimi in 
osebnostnimi dejavniki.« Iz tega lahko zaključimo, da televizija ne vpliva na otroke posredno, 
temveč se v daljšem časovnem obdobju začnejo pojavljati prevzeti medijski vzorci obnašanja. 
Otroci bodo lažje razumeli prepričevalne elemente oglasov, če jih bodo starši in vzgojitelji o 
tem poučili. Tako se bodo tudi sami zavedali, da ni treba poskusiti ali imeti vsega, kar vidijo 
na televiziji. S tako vzgojo se bodo starši izognili izsiljevanju za nakup oglaševanega izdelka, 
hkrati pa bodo otroke naučili kritičnega sprejemanja medijskih vsebin. Večja je tudi možnost, 
da otroci s tako vzgojo razvijejo sposobnost zaznavanj lastnih zmožnosti in potreb, ki jih sicer 
z mediji ne morejo zadovoljiti, še manj pa kupiti. 

5.4 Oglaševanje v šolah 

Oglaševalci vidijo šole kot širok potrošniški trg, ki ga je treba oblikovati in prodreti v njihovo 
potrošniško podzavest. Tako imenovani šolski marketing skuša na vse načine vplivati 
predvsem na izbiro določene vrste hrane in pijač med otroci. Oglaševanje v šolah se pojavlja 
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kot prodaja hitre hrane in sladkih pijač na šolskih avtomatih, kjer oglaševalci z umestitvijo 
logotipov blagovne znamke krepijo potrošniško pripadnost otrok svojim izdelkom. 
Oglaševanje in prodaja hitre hrane in sladkih pijač na šolskih avtomatih predstavlja kar 48 % 
oglaševanja v šolah (Public Health Institute 2004, 1). V ZDA so ob pregledu vrst pijač, ki so v 
šolskih avtomatih, ugotovili, da nobena pijača ne vsebuje 100 % sadnega deleža, kar pomeni, 
da imajo otroci na razpolago le energijske, gazirane ali dodatno sladkane pijače. Še bolj 
zanimiv podatek je, da ima kar tretjina osnovnih šol, četrtina srednjih šol in kar tri petine 
višjih šol v ZDA sklenjeno pogodbo z različnimi živilskimi podjetji, ki zalagajo njihove 
šolske avtomate z dodatno sladkanimi sokovi in gaziranimi pijačami. Nekatere pogodbe 
zavezujejo živilska podjetja k temu, da 40 % dobička od prodaje odstopijo šolam kot obliko 
donacijskih sredstev, ki naj bi bila namenjena izobraževanju. Nekatera podjetja pa dobijo s 
podpisom pogodbe celo pravico neposrednega marketinga v šolskih prostorih in šolski 
okolici. Poleg oglaševanja gaziranih in dodatno sladkanih pijač v šolah se je v ZDA povečalo 
tudi število oglaševalcev hitre hrane. Kot zanimivost lahko navedem, da kar 20 % ameriških 
višjih šol ponuja hitro hrano najbolj znanih znamk, kot so Pizza Hut, Taco Bell in Subway. Za 
pogodbe, ki so sklenjene s podjetjem, ki ponuja hitro hrano, je značilno, da poleg zalaganja z 
živili dobijo ekskluzivno pravico oglaševanja. Njihovi logotipi in prodajni slogani se zato 
pojavljajo na vseh šolskih pripomočkih in prostorih (Story in French 2004). 

Nekatera živilska podjetja pa uporabljajo v šolah tudi tehnike neposrednega marketinga. To 
pomeni, da delujejo kot sponzorji določenih izobraževalnih programov in športnih dejavnosti 
ter podeljujejo določene oblike nagrad na različnih šolskih tekmovanjih. Kot primer 
neposrednega marketinga v šolah bi lahko navedla podjetje McDonald’s. V zadnjih nekaj letih 
so nekatere osnovne šole v ZDA skušale učencem ponovno približati navado branja knjig. Ko 
so učenci dosegli zastavljeno število prebranih knjig, so bili nagrajeni s »certifikatom za 
brezplačno pico«. Poleg tega so v podjetju McDonald’s poskrbeli še za McSpellit Club, ki je 
predstavljal teste za preizkus znanja iz črkovanja, zmagovalcem pa so podelili kupone za 
brezplačne hamburgerje (Story in French 2004). Tovrstno oglaševanje v šolah ni primerno, 
česar se zaveda vedno več šol, zato so nekatere šole v ZDA preventivno sprejele pravila, s 
pomočjo katerih bodo omejile oglaševanje v njih. Pravila se nanašajo predvsem na 
omejevanje in prepoved oglaševanja in prodaje nezdrave hrane ter sladkih pijač v šolah, v 
nekaterih pa so sprejeli tudi pravilo, ki učiteljem prepoveduje uporabo kakršnih koli izdelkov, 
na katerih se jasno vidi ime blagovne znamke ali logotip (Public Health Institute 2004, 1–2). 

Oglaševalci uporabljajo v šolah tudi neetično oglaševanje, kar potrjuje primer oglaševalne 
akcije za sladke kosmiče znamke Reese’s Puffs. Na začetku šolskega leta je podjetje podelilo 
avtomobile, opremljene s prodajnimi slogani in logotipi, v brezplačno uporabo 
osnovnošolskim učiteljem ter jim zanjo obljubilo mesečna plačila v višini 250 dolarjev. 
Zaradi neetičnega delovanja tako oglaševalcev kot učiteljev so se zvrstili protesti in javni 
očitki, zato je bila oglaševalna kampanja prekinjena. V primerjavi s podjetjem Reese’s Puffs 
pa so bili v podjetju Channel One mnogo bolj inovativni, saj so svoje oglaševanje umestili v 
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šolske prostore posredno. Raziskave so namreč pokazale, da je 38 % osnovnih in srednjih šol 
v ZDA povezanih na Channel One. V zameno za predvajanje njihovega programa je Channel 
One šolam podarili brezplačno video opremo. Tako učencem poleg informativne vsebine 
predvajajo še oglaševalsko vsebino, ki v povprečju traja dve minuti. Iz tega lahko sklepamo, 
da v ZDA šolski marketing velja za pravi izziv in hkrati dobičkonosen posel, tega pa se 
zavedajo tako oglaševalci kot šole. To potrjuje tudi dejstvo, da so v ZDA nekatere šole začele 
prodajati oglaševalski prostor, namenjen izključno oglaševanju hrane in pijač (Story in French 
2004). To si lahko razlagamo kot dobro trženjsko potezo šol, saj je konkurenca med 
oglaševalci hrane in pijač vedno večja, zato je lahko cena oglasnega prostora temu primerno 
višja. 

Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da v ZDA nimajo nobenih pravil, ki bi omejevala in 
določala meje oglaševanja v šolah. Nekatere državne organizacije in skupine, ki zagovarjajo 
mladino, se zato zavzemajo za omejevanje oglaševanja in vseh ostalih trženjskih funkcij v 
šolah, saj menijo, da se zdravje otrok ne sme izpostavljati v zameno za gospodarske dobičke 
(Story in French 2004). V primerjavi z ZDA se v Sloveniji šolski marketing ni razvil do te 
mere. Da je temu tako je morda pripomoglo tudi dejstvo, da je v Sloveniji oglaševalski 
prehranbeni trg precej drugačen kot v ZDA, poleg tega je v Sloveniji mnogo manj restavracij 
s hitro hrano. Obenem v Sloveniji Zakon o šolski prehrani določa umik vseh šolskih 
avtomatov ter s tem omejuje njihovo marketinško vlogo v vseh izobraževalnih ustanovah 
(Arko 2010). 
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6 PROJEKT POLMARK 

Projekt POLMARK je financirala Evropska unija v okviru programa za javno zdravje, 
izvedba projekta pa je potekala pod vodstvom Mednarodnega združenja za proučevanje 
debelosti. Poleg Slovenije je projekt hkrati potekal v ostalih evropskih državah zato, da bi 
okvirno ocenili stanje na področju oglaševanja hrane in pijač otrokom ter ocenili uspešnost in 
učinkovitost obstoječih predpisov in kodeksov na tem področju. Na podlagi zbranih podatkov 
je mednarodna skupina raziskovalcev pregledala, ali vzročnost pojavljanja prekomerne 
telesne teže in debelost med otroki upravičuje uvedbo resnejših ukrepov (Gabrijelčič Blenkuš 
idr. 2009, 6). V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve, ki so bile oblikovane na podlagi 
mnenja štirinajstih deležnikov predstavnikov vladnega in nevladnega sektorja, oglaševalcev, 
medijev, proizvajalcev hrane in pijač, akademskih strokovnjakov in javnih zavodov v 
Sloveniji. Predstavitev projekta sem vključila predvsem zato, da predhodno predstavim 
ugotovitve, ki se nanašajo na oglaševanje otrokom v Sloveniji, ter tako uvodoma povzamem 
problematiko tovrstnega oglaševanja. 

Že v začetku ankete je med slovenskimi deležniki prevladalo enotno mnenje, da je nadzor nad 
oglaševanjem hrane otrokom zelo majhen. Zanimivo je dejstvo, da so predvsem akademski 
strokovnjaki, predstavniki potrošniških in nevladnih organizacij s področja zdravja, otrok in 
družine bili mnenja, da nadzora ni dovolj. Predstavniki živilske industrije in oglaševalcev pa 
so bili mnenja, da je nadzor ravno pravšnji. Da obstaja povezava med oglaševanjem 
energijsko goste, mastno-sladke hrane oz. pijač in stopnjo debelosti otrok, se je strinjala 
večina deležnikov, kar potrjuje obstoj medsebojne povezave (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2009, 
6–8). Podobnega mnenje so tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, saj so po njihovih ocenah 
otroci v eni uri izpostavljeni vsaj desetim oglasom, od tega je hrani namenjenih 70 % oglasov 
(Gabrijelčič Blenkuš idr. 2009, 5). Obstoj povezave med oglaševanjem hrane in debelostjo 
otrok so potrdili nadaljnji rezultati, ki so pokazali, da ima televizija določen vpliv na to, katera 
živila in restavracije s hitro hrano otroci izberejo. Večina vprašanih je bila mnenja, da se med 
otroci poveča nakup in uživanje določene vrste živila, če je bilo to predhodno videno v 
oglasu. Mnenju slovenskih deležnikov se pridružujejo tudi mnenja, pridobljena v mednarodni 
primerjavi, čeprav so nekateri mednarodni predstavniki oglaševalcev in predelovalne 
industrije mnenja, da oglaševanje hrane vpliva prej na zamenjavo izbrane tržne znamke kot pa 
na količino zaužitega živila, ki so ga otroci videli v oglasih (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2009, 8–
9). 

V primerjavi z mednarodnimi deležniki so si bila mnenja slovenskih deležnikov o omejitvi 
televizijskega oglaševanja dokaj različna, saj jih od štirinajstih kar enajst meni, da bi določene 
omejitve morale veljati za vse programe. V mednarodni primerjavi so bili prevladujočega 
mnenja, da bi omejitve televizijskega oglaševanja lahko veljale predvsem za otroške 
programe. Glede na to, da se kaže potreba po omejevanju televizijskega oglaševanja, se 
zastavlja vprašanje, do katere starosti bi bilo treba otroke zaščititi pred oglaševanjem 
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energijsko goste in mastno-sladke hrane. Kot je pokazala raziskava, so deležniki enotnega 
mnenja, da naj bi zaščita pred tovrstnim oglaševanjem veljala do njihove polnoletnosti ali vsaj 
do šestnajstega leta. Poleg slabo urejene omejitve televizijskega oglaševanja se je izkazalo, da 
so tudi različne oblike trženja slabo nadzorovane in uravnavane. V raziskavi je bilo podano 
osem oblik trženja, in sicer: televizijski oglasi, ki so privlačni za otroke in so predvajani med 
18. in 21. uro zvečer; spletne strani z igricami in nagradami; majice šolskega nogometnega 
moštva z blagovnimi znamkami hitre hrane; brezplačne sestavljanke ali igrice v/na paketih 
žitaric; sladke pijače z blagovno znamko v filmu za otroke; izdelki poleg blagajn v 
supermarketih oziroma trgovinah; logotip tržne znamke na šolskih pripomočkih; posebne 
ponudbe preko SMS sporočil. Po mnenju deležnikov je najmanj problematična oblika trženja 
pojavljanje logotipov tržne znamke na šolskih pripomočkih. Razlog za tako mnenje je med 
drugim lahko tudi to, da omenjena trženjska metoda v Sloveniji ni zelo razširjena. Najslabši 
nadzor je po mnenju deležnikov nad izdelki, ki so zloženi poleg blagajn v prodajalnah. Da je 
treba strožje nadzorovati trženje tovrstnih izdelkov je potrdil rezultat, ki kaže, da prav ta 
oblika trženja najmočneje vpliva na otroke pri njihovih nakupih oz. na prepričevanje staršev 
za nakup. Poleg postavitve sladkih izdelkov s podobami iz risank na embalaži pri vseh 
blagajnah imajo močen vpliv na otroke za nakup še televizijski oglasi za restavracije s hitro 
hrano, sladkane pijače z blagovno znamko v filmu za otroke in spletne igrice. Najšibkejša 
trženjska metoda je po mnenju vprašanih potisk majic nogometnega moštva z blagovnimi 
znamkami hitre hrane (Gabrijelčič Blenkuš idr. 2009, 9–12). 

Trženje hrane lahko urejamo na več načinov, najpogostejša je zakonska ureditev, 
samoregulativa celotne industrijske panoge ter prostovoljna pobuda posameznih podjetij. 
Kombinacija vseh treh vrst nadzora je po mnenju slovenskih deležnikov najučinkovitejša 
ureditev področja trženja hrane otrokom. Vprašani so bili enotnega mnenja, da je treba 
določena področja trženja hrane otrokom urediti z zakonskim predpisom, predvsem področje 
trženja mastno-sladke hrane v televizijskih oddajah, uporabo logotipov blagovnih znamk na 
šolskih pripomočkih in spletnih straneh, ki ponujajo igrice in nagrade, sledi še prepoved 
šolskih majic z blagovnimi znamkami hitre hrane in prepoved oglasnih SMS sporočil z 
oglaševanjem hrane, načrtno poslanih otrokom. Samoregulativa se jim zdi primerna za 
urejanje celotne industrijske panoge, predvsem v primeru sestavljank in igric, ki jih 
proizvajalci prilagajo paketom žitaric. V mednarodni primerjavi so zagovorniki zakonske 
regulative predvsem potrošniške organizacije, akademski strokovnjaki ter nevladne 
organizacije na področju otroka in družine, medtem ko so koregulativi naklonjeni 
predstavniki medijev in vladnih sektorjev, samoregulativi industrijskih panog pa so v celoti 
naklonjeni le oglaševalci in živilskopredelovalna industrija, saj mnogi menijo, da so 
samoregulativa in prostovoljne pobude podjetij neprimerne metode ureditve in nadzora nad 
oglaševanjem. Pri ocenjevanju vpliva različnih organizacij na oblikovanje vladne politike, 
povezane s trženjem hrane otrokom, je raziskava pokazala, da ima največji vpliv Ministrstvo 
za zdravje in medijske hiše, sledijo jim Skupnost zdravnikov javnega zdravja, Zveza 
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potrošnikov Slovenije in Slovenska oglaševalska zbornica ter ostali (Gabrijelčič Blenkuš idr. 
2009, 14–17). 

Navedene ugotovitve potrjujejo, da je vprašanje oglaševanja otrokom treba še dodatno in 
pregledno urediti ter temu primerno posvetiti še dodaten nadzor. Ta je še posebej potreben, saj 
se trg hitro spreminja in z njim tudi oglaševanje, ki postaja vedno bolj agresivno. Morda je v 
tem primeru samoregulacija prava rešitev za regulacijo oglaševanja otrokom, saj je po svoji 
strukturi veliko bolj prilagodljiva kot zakonodaja. Samoregulativa oglaševanja je dejansko živ 
organizem, ki se hitro odziva na družbene spremembe in razvoj. Postopki so enostavni ter za 
potrošnike brezplačni, breme dokazovanja pa je na strani oglaševalca. Samoregulativa 
oglaševanja je hkrati tudi izraz demokratičnosti družbe ter pomembno orodje izvensodnega 
reševanja sporov (Slovenska oglaševalska zbornica b. l.). 
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7 SAMOREGULATIVA OGLAŠEVANJA OTROKOM 

V svetu vse pogosteje razpravljamo o potrebi po ostrejši samoregulativi oglaševanja, saj je po 
mnenju nekaterih ta eden od najbolj učinkovitih načinov, s katerim lahko dosežemo večjo 
etično odgovornost oglaševalcev. Da je temu tako, se zavedajo tudi oglaševalci, ki so že 
zdavnaj spoznali, da ni svobode brez odgovornosti in da je v njihovem interesu preprečiti 
negativno ravnanje posameznikov znotraj oglaševanja. Potreba po združitvi različnih zakonov 
in nepisanih pravnih določil se je začela pojavljati že med leti 1900 in 1917. Prvi konkretni 
koraki k doseganju take ureditve so bili leta 1911 v ZDA, kjer je Ameriška zveza 
oglaševalskih klubov pričela z akcijo za resnico v oglaševanju, ki naj bi prekinila zelo pogosto 
oglaševalsko prakso lažnih obljub. Tri leta kasneje je Ameriška zveza oglaševalskih klubov 
sprejela tudi svoje Standarde prakse, v katerih je etičnost postala strokovna ideologija v 
interesu javnosti. Namen sprejete regulative ni bilo zgolj zakonsko preganjanje kršilcev, 
temveč tudi njihovo boljše ravnanje. S sprejetjem takih predpisov naj bi javnost spoznala, da 
je stroka sama sposobna urediti svoje probleme (Jančič 1999, 968).  

Oglaševanje je ekonomsko orodje, njegova učinkovitost pa je v celoti odvisna od njegovega 
položaja, kot ga vidijo potrošniki, saj oglaševanje lahko uspešno deluje le v okolju, kjer velja 
medsebojno zaupanje vseh vključenih dejavnikov. Dolgoročni interes vseh, ki sodelujejo v 
oglaševalski industriji, je zaščititi svobodo komercialnega govora tako, da poskrbijo za 
njegovo poštenost. Samoregulativa oglaševanja je torej sistem, s katerim si oglaševalska 
industrija sama postavlja meje ustvarjalnega in hkrati poštenega ter družbeno odgovornega 
oglaševanja. Iz nadaljevanja tega poglavja je razvidno, da samoregulativa v različnih državah 
nastopa v različnih oblikah, njeno bistvo pa je vedno enako (Slovenska oglaševalska zbornica 
b. l.): 
− oglaševanje naj bo zakonito, dostojno, resnično in ne zavajajoče, 
− pripravljeno naj bo z občutkom odgovornosti do družbe in potrošnika ter z dolžnim 

spoštovanjem pravil konkurenčnosti. 

Temelj vsakega nacionalnega samoregulativnega sistema oglaševanja je oglaševalski kodeks, 
ki zajema oglaševalske standarde ter pravila in načela najboljše prakse, ki se jim oglaševalska 
industrija prostovoljno zavezuje. Zakonodaja in kodeks se medsebojno dopolnjujeta, zato 
določila kodeksa ne smejo biti v nasprotju z zakonodajo. Pogosto pa se zgodi, da posegajo na 
področja, ki jih zakonodaja zaradi razdrobljenosti ne more urejati. Ob primerjavi nacionalnih 
oglaševalskih kodeksov zato lahko ugotovimo, da se med seboj v posameznih določilih lahko 
razlikujejo, saj upoštevajo značilnosti nacionalnega, družbenega in kulturnega okolja 
(Slovenska oglaševalska zbornica b. l.). 
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7.1 Samoregulativa oglaševanja otrokom v Sloveniji 

V Sloveniji določila Slovenskega oglaševalskega kodeksa izvaja Oglaševalsko razsodišče, ki 
deluje pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice. Oglaševalsko razsodišče sestavlja 
sedem članov, ki so ugledni strokovnjaki s področja marketinga in oglaševanja. Glavna 
naloga Oglaševalskega razsodišča je razsoja o skladnosti oglasov s Slovenskim oglaševalskim 
kodeksom na podlagi prejetih pritožb. Pritožbo na določen oglas lahko vložijo pravne in 
fizične osebe, pri čemer navadno velja, da so seje, na katerih Oglaševalsko razsodišče odloča, 
za javnost zaprte. Če Oglaševalsko razsodišče ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko 
izvede naslednje sankcije (Slovenska oglaševalska zbornica b. l.): 
− če je oglas že objavljen, lahko zahteva popravek, 
− javno pozove oglaševalca k umiku objav spornega oglasa, 
− javno pozove k prekinitvi akcije oglaševanja, 
− poda pobudo za ustrezno ukrepanje drugim državnim organom, 
− poda pobudo za sprožitev kazenskega postopka ali pobudo za sprožitev osebne 

odgovornosti po drugih veljavnih predpisih. 

Poleg razsoje o skladnosti oglasov pa Oglaševalsko razsodišče tudi svetuje in podaja mnenja 
k osnutkom oglasov še preden so ti objavljeni ter tako preprečuje možnost nastanka kasnejših 
sporov. Na podlagi določil Zakona o varstvu potrošnikov in na zahtevo Tržnega inšpektorata 
Republike Slovenije podaja Oglaševalsko razsodišče tudi mnenja o tem, ali je obravnavano 
oglaševanje nedostojno ali zavajajoče (Slovenska oglaševalska zbornica b. l.). 

Samoregulativa oglaševanja otrokom je v Slovenskem oglaševalskem kodeksu opredeljena 
med Posebnimi pravili. V nadaljevanju sledi dikcija veljavnega Slovenskega oglaševalskega 
kodeksa (Slovenska oglaševalska zbornica 2009, 18–19): 

Člen 18 OTROCI IN MLADOSTNIKI 

18.1.  
Določila tega člena se nanašajo na osebe, mlajše od 16 let. Pri tolmačenju določil tega člena bo 
Oglaševalsko razsodišče upoštevalo tudi načelo, da so za otroke in mladostnike najprej odgovorni 
starši oz. skrbniki. 

18.2  
Otroci nimajo znanja, izkušenj in zmožnosti zrele presoje odraslih. Oglaševanje, ki neposredno ali 
posredno nagovarja otroke, mora upoštevati posebnosti otrok, še zlasti, ko zaznavajo oglaševanje 
in se nanj odzivajo. Oglaševanje, ki je sprejemljivo za mladostnike, ni nujno sprejemljivo za 
otroke. 

18.3.  
V medijih, katerih ciljna skupina so otroci, ni dovoljeno oglaševati izdelkov, ki so zanje 
neprimerni. Oglasov, ki so namenjeni otrokom, pa ni dovoljeno objavljati v medijih, katerih 
vsebina je zanje neprimerna. 
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18.4.  
Posebno pozornost je treba posvetiti tako zasnovi in umeščanju oglasov, ki so namenjeni otrokom 
in mladostnikom, kot tudi tistim, v katerih ti nastopajo kot igralci ali manekeni. Oglaševanje ne 
sme zlorabljati narave lahkovernosti otrok ali pomanjkanja njihovih življenjskih izkušenj, ne sme 
vsebovati prizorov psihičnega ali fizičnega nasilja in drugih vsebin, ki bi lahko škodovale 
celostnemu razvoju otrok in mladostnikov. 

18.5.  
Z oglaševanjem, ki je namenjeno otokom ali mladostnikom, ni dovoljeno pridobivati njihovih 
osebnih podatkov ali podatkov družinskih članov brez predhodnega pisnega dovoljenja staršev ali 
skrbnikov. 

18.6.  
V oglaševanju, namenjenem otrokom, ni dovoljeno uporabljati neposrednih pozivov k nakupu. 
Oglaševanje ne sme neposredno vplivati na otroke, da bi ti silili svoje starše ali skrbnike k nakupu 
izdelka. Oglaševanje ne sme ustvarjati podobe, da bodo otroci, če ne bodo imeli določenega 
izdelka, v primerjavi z vrstniki podrejeni, manjvredni ali manj priljubljeni. Otrokom tudi ne sme 
zbujati občutka, da nimajo dovolj poguma, občutka dolžnosti ali pripadnosti, če ne bodo kupili ali 
drugih spodbujali k nakupu določenega izdelka. Oglaševanje ne sme neposredno pozivati otrok, 
naj zbirajo določene sličice, ovitke, kupone in podobno. Določila tega člena se nanašajo tudi na 
mladostnike. 

18.7.  
Izdelki in cene v oglaševanju ne smejo biti predstavljeni tako, da bi namigovali, da si jih otroci in 
mladostniki ali njihove družine zlahka privoščijo. Oglaševanje ne sme zmanjševati pomena cene 
izdelkov z uporabo besed, kot so npr. »samo« ali »le«. 

18.8.  
V oglaševanju, ki je namenjeno otrokom, ni dovoljeno spodkopavati avtoritete, odgovornosti ali 
presoje staršev. 

18.9.  
V oglaševanju ni dovoljeno prikazovati otrok, ki so sami, brez varstva na prometni cesti, če niso 
očitno dovolj stari, da znajo skrbeti za lastno varnost; ni dovoljeno prikazovati otrok, ki se igrajo 
na cesti, razen če ni očitno, da gre za zaprto cesto ali v ta namen določene površine; ni dovoljeno 
prikazovati otrok, ki prečkajo cesto, ne da bi pazili na promet. Pri prečkanju ceste morajo hoditi 
po zebri. Namen teh določil je, da pri otrocih ne spodbujamo napačnega odnosa do prometne 
varnosti. 

18.10.  
V oglaševanju otroci ne smejo voziti motornih vozil, če ni očitno, da so dovolj stari oz. je mogoče 
pričakovati, da že imajo ustrezno vozniško dovoljenje. 

18.11.  
Otrok ni dovoljeno prikazovati, kako se nevarno nagibajo, npr. čez okna ali ograje mostov ali 
sami plezajo po nevarnih strminah. Prav tako ni dovoljeno prikazovati otrok, ki se npr. vzpenjajo 
na za to neprimerne površine z namenom, da bi dosegli kako stvar, ki je višje od njihovega 
dosega ipd. 
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18.12.  
V oglaševanju otroci ne smejo uporabljati vžigalic, vžigalnikov ali naprav, ki bi lahko povzročile 
opekline ali druge poškodbe. 

18.13. 
Otrok ni dovoljeno spodbujati k vstopanju v neznan prostor ali k pogovoru s tujci. 

18.14.  
Prikazovanje situacij, navedenih v 18.9. do 18.13., lahko služi le kot prikazovanje vedenja, ki se 
ga morajo otroci izogibati, in je lahko prikazano edino v vzgojnem kontekstu. 

18.15.  
Oglaševanje hrane in pijač, namenjeno otrokom: 

a) ne sme opravičevati ali spodbujati slabih prehranjevalnih navad ali nezdravega življenjskega 
sloga; 

b) ne sme dejavno spodbujati otrok, naj jedo ali pijejo pred spanjem ali čez dan pogosto jedo 
sladkarije in prigrizke. Prigrizke mora jasno opredeliti kot prigrizke, ne pa kot nadomestek 
za obroke; 

c) ne sme spodbujati otrok, naj pojedo več kot ponavadi; 
d) ne sme zavajati otok glede morebitnih telesnih, socialnih ali psihičnih koristi, ki naj bi jih 

imeli zaradi uživanja izdelka; 
e) mora poleg navedenega še posebej skrbno spoštovati tudi vsa določila 22. člena.3

7.2 Samoregulativa oglaševanja otrokom v ZDA 

 

Samoregulativa oglaševanja otrokom v ZDA sega v leto 1916, ko je bila ustanovljena 
samoregulativna organizacija BBB, ki je v sklop svojega delovanja vključila NARC. Ta je kot 
svoje glavno orodje za ugotavljanje in preprečevanje neprimernega oglaševanja otrokom 
ustanovil CARU, ki hkrati predstavlja samoregulativni program za spodbujanje odgovornega 
oglaševanja otrokom. CARU spremlja in ocenjuje oglaševanje, namenjeno otrokom, ter 
sproža in sprejema pritožbe na oglase, ki kršijo samoregulativne standarde. Poleg nadzora in 
obravnav neprimernega oglaševanja otrokom CARU tudi svetuje oglaševalcem in 
oglaševalskim agencijam, nudi informativno gradivo staršem, vzgojiteljem in otrokom ter 
tako opominja, da je treba preverjati medijsko vsebino, ki je namenjena otrokom. Politiko 
delovanja, ki velja za CARU, so določili svet direktorjev NARC, strateška zavezništva 

                                                 
3 22. člen se v Slovenskem oglaševalskem kodeksu nanaša na hrano in brezalkoholne pijače. Tako 
velja, da oglaševanje hrane in brezalkoholnih pijač ne sme podcenjevati pomena zdravega načina 
življenja in aktivnega življenjskega sloga; mora navajati le tiste trditve o prehranjevanju in morebitnih 
koristih za zdravje, ki so znanstveno utemeljene, verodostojne, dokazljive in zasnovane tako, da jih 
potrošnik lahko razume; ne sme spodbujati čezmernega uživanja oglaševanega izdelka; ne sme 
vsebovati trditev ali motivov, ki bi lahko zavajali potrošnike glede datuma izdelave izdelka, njegove 
energijske vrednosti, načina uporabe ali količine. Prav tako ne sme oglaševanje zlorabljati izidov 
raziskav ali navedb iz znanstvenih ali strokovnih publikacij. Potrošnikovih referenc v oglasih ni 
dovoljeno uporabljati na način, ki bi namigoval na statistično veljavnost izidov, če ta ni resnična 
(Slovenska oglaševalska zbornica 2009, 20–21). 
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oglaševalskih industrij in CBBB. Že sama sestava akterjev, ki so določili politiko ravnanja za 
CARU, dokazuje, da se zavedajo posledic, ki jih lahko povzroči nenadzorovano oglaševanje 
otrokom. To potrjuje tudi dejstvo, da svetovalni odbor CARU sestavljajo vodilni strokovnjaki 
s področja izobraževanja, komunikacije, marketinga, telesnega in duševnega zdravja otrok ter 
prehrane (Council of Better Business Bureau 2009, 3–4) . 

Poleg dobro oblikovanega nadzora v ZDA mnoga podjetja iz različnih sektorjev pišejo lastno 
samoregulativo oglaševanja, v katero vključijo dodatna navodila, ki se nanašajo na 
oglaševanje znotraj njihovega sektorja. Pohvalno je predvsem dejstvo, da se vse pogosteje 
prav živilska industrija odloča za samoomejevanje oglaševanja otrokom (Wilde 2009, 162). 
Coca-Cola je eno izmed prvih podjetij, kjer so določili lastno samoregulativo oglaševanja 
otrokom ter tako dokazali svojo družbeno odgovornost.  

V nadaljevanju je predstavljen povzetek temeljnih načel samoregulative oglaševanja otrokom 
v ZDA. Ta se delijo na smernice, ki ponujajo splošna navodila glede prevar in drugih 
trženjskih praks, ki niso primerne za oglaševanje otrokom ter na smernice, ki obravnavajo 
splošna navodila o spletnem zbiranju podatkov in spletnem oglaševanju nasploh.  

Splošna določila se nanašajo na otroke, ki so stari dvanajst let in manj. Med oglaševalske 
strategije, ki so po mnenju CBBB potrebne posebne pozornosti, spadajo (Council of Better 
Business Bureau 2009, 6–12): 
− Prevara, ki jo razumemo kot zavajajoče oglaševanje, ki kot tako ni jasno prepoznavno in 

ga otroci zaradi svoje neizkušenosti toliko težje ločijo od ostale medijske vsebine. 
− Predstavitev izdelka in sklicevanje nanj, ki ne sme biti zavajajoče, kar pomeni, da oglas 

ne sme vsebovati vizualne in zvočne predstavitve, ki bi lahko vplivala na napačno 
interpretacijo oglasa. Prav tako morajo biti jasno podane informacije o uporabi izdelka in 
njegovih lastnostih, zato oglas ne sme vsebovati fantazijskih elementov. Predstavitev 
izdelka ne sme zavajati otrok glede koristi ob uporabi izdelka, sama uporaba pa mora biti 
predstavljena tako, da jo tudi otrok lahko izvede. Oglas mora jasno nakazati, kaj izdelek v 
primeru nakupa vključuje. Primerjava oglaševanega izdelka z drugim podobnim 
izdelkom mora biti predstavljena tako, da bo otrok razumel, da gre za primerjavo dveh 
izdelkov. Poraba, zaužitje ali izkoristek oglaševanega izdelka mora biti v oglasu 
predstavljena v zmerni količini in ne sme presegati razumne meje porabe; oglaševanje 
hrane mora biti skrbno oblikovano in s poudarkom na zmernem uživanju oglaševanega 
izdelka ter mora spodbujati zdrav življenjski slog. Oglasi, ki predstavljajo določeno 
hrano, morajo jasno povedati, za kakšno hrano gre, kar pomeni, da morajo biti prigrizki 
predstavljeni kot taki in ne kot nadomestilo za polnovreden obrok. 

− Razkritje izdelka in izjave, ki se nanašajo nanj, morajo biti podane tako, da ga otroci kljub 
omejenemu besednem zakladu in neizkušenosti razumejo. Razkritje izdelka je lahko 
zvočno in vizualno, odvisno, v katerem mediju je izdelek oglaševan. Razkritje izdelka je 
potrebno predvsem v primerih, ko oglašujejo izdelek, ki ga je treba pred uporabo sestaviti 



 

37 

ali mu dokupiti baterije. Če izdelek oglašujejo na televizijski prodaji ali na spletu, je treba 
vključiti izjavo, iz katere je jasno razvidno, da je za nakup potrebno dovoljenje staršev. 
Če so oglasi objavljeni na spletu, morajo vsebovati jasno navedbo podjetja, ki je oglas 
naročilo, navadno je oglas označen s spremnim stavkom »Sponsored by …«, če pa CD-ji 
in DVD-ji vsebujejo poleg glavne predvajane vsebine še oglase, mora biti ta navedena 
tudi na embalaži. 

− Zaznamki, ki jih podaja izbran komunikator, morajo biti skrbno oblikovani in ne smejo 
podajati napačnih vtisov o lastnostih izdelka. 

− Oglaševanje in redakcijska vsebina programa, ki morata biti med seboj jasno ločeni. 
Komunikatorji v otroških oglasih ne smejo biti animirani liki ali popularne otroške 
osebnosti. Izdelki, namenjeni otrokom, ne smejo biti oglaševani pred ali med rednim 
otroškim redakcijskim programom; spletne igrice, ki jih oblikujejo oglaševalci, pa morajo 
biti označene kot vrsta oglasa tako, da bo otrok razumel, da gre za obliko oglaševanja. 

− Bonusi, otroški klubi, nagradne igre in tekmovanja, ki ne smejo izkoriščati otrokove 
nezrelosti, saj otroci niso sposobni ločiti oglaševanja od bonusov, ki jih prejmejo zaradi 
nakupa določenega izdelka, zato morajo oglaševalci posvetiti večjo pozornost 
predstavitvi izdelka, šele nato lahko omenjajo bonuse, ki morajo biti navedeni razumljivo 
in na kratko. Otroški klubi predstavljajo interaktivno, povezano in ekskluzivno 
sodelovanje med oglaševalcem ali podjetjem in otrokom, kar pomeni, da se šele na 
podlagi opravljenega dejanja (npr. izpolnitve prijavnice, odpošiljke risbe) otrok dejansko 
priključi v klub in v zameno za to nekaj dobi. V nadaljevanju velja, da mora obstajati 
trajno sodelovanje med klubom in otrokom, iz česar izhajajo dejavnosti in koristi, ki so 
na voljo le članom kluba. Pri oglaševanju nagradnih iger in tekmovanj morajo oglaševalci 
upoštevati dejstvo, da imajo otroci nestvarna pričakovanja o možnostih za zmago, zato 
morajo biti nagrade, pogoji sodelovanja in verjetnost dobitka predstavljeni tako, da jih 
otroci razumejo. Za spletne nagradne igre ali tekmovanja oglaševalci ne smejo zahtevati 
dodatnih podatkov o otrocih, kot so sicer potrebni. 

− Spletna prodaja, ki je namenjena le otrokom, mora biti kot taka tudi razvidna. Za kakršen 
koli nakup mora spletno naročilo zahtevati soglasje staršev, za vse transakcije, povezane 
s spletnim nakupom, pa mora oglaševalec ali podjetje, ki izdelek prodaja, zagotoviti 
potrebno varnost. 

− Poziv k nakupu, ki je nedopustna oblika oglaševanja otrokom. Oglas ne sme biti 
oblikovan tako, da spodbuja otroke k temu, da silijo starše v nakup izdelka. Oglas ne sme 
dajati otroku občutka, da je oseba, ki kupi izdelek, velikodušna in bolj inteligentna od 
tistih, ki izdelka ne kupijo. Poziv k nakupu ne sme dajati občutka, da bo otrok, ki 
oglaševanega izdelka nima, manjvreden od vrstnikov. 

− Nevarno in neprimerno oglaševanje otrokom, ki je vsaka oblika oglaševanja, ki lahko 
zaradi svojega pojavljanja spodbudi otroke k nevarnemu ravnanju. Oglaševalci otrokom 
ne smejo oglaševati izdelkov, kot so alkohol, prehranska dopolnila in zdravila, saj bi s 
tem posredno ogrožali njihovo varnost. Oglasi ne smejo prikazovati otrok, mlajših od 
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dvanajst let, kako se igrajo z igračami, ki so namenjene starejšim otrokom. Oglasi ne 
smejo prikazovati odraslih in otrok v nevarnih situacijah, zaradi katerih lahko škodijo 
sami sebi. Oglaševanje tudi ne sme prikazovati ali spodbujati neprimernega vedenja. 
Oglasi, namenjeni otrokom, ne smejo vsebovati nasilja ali seksualne vsebine. 

Smernice za spletno zaščito otrok obravnavajo sporno zbiranje osebnih podatkov otrok in 
ostale sporne oglasne vsebine, ki se pojavljajo na spletu. Določbe so nastale na podlagi pravil 
FTC-ja in so v skladu s COPPA, nanašajo pa se na otroke, stare trinajst let in manj. Smernice, 
s katerimi naj bi zaščitili otroke pred spletnim oglaševanje, povzemajo (Council of Better 
Business Bureau 2009, 13–15): 
− Zbiranje podatkov o otrocih, mlajših od trinajst let, ki od oglaševalcev zahteva, da 

razkrijejo namen zbiranja podatkov ter da navedejo postopek, s katerimi lahko otroci ali 
njihovi starši zahtevajo, da se podatki izbrišejo. Oglaševalci morajo razlog za zbiranje 
podatkov jasno in kratko razložiti otrokom, še preden pridejo do želenega podatka. 
Oglaševalci morajo razkriti pasiven način zbiranja podatkov (npr. navigacijska orodja za 
sledenje, brskalnik datotek) o otrocih. Prav tako morajo pridobiti predhodno preverljivo 
soglasje staršev, brez tega pa zbranih podatkov ne smejo posredovati tretjim osebam, ki 
bi jih uporabile za svoje oglaševanje. Oglaševalci morajo spodbujati otroke, da v primeru, 
ko se prijavljajo na neko spletno dejavnost, uporabljajo psevdonime in nikoli svojih imen 
in priimkov. Kadar oglaševalec komunicira z otrokom po elektronski pošti, mora v 
svojem elektronskem pismu priložiti hiperpovezavo, preko katere lahko otroci ali starši 
prekinejo vzpostavljen stik z oglaševalcem. 

− Pregled starosti, ki naj bi jo vsebovala vsaka spletna stran, za katero je pričakovati, da jo 
bo obiskovalo nadpovprečno število otrok. Oglaševalske strani ne bi smele dovoljevati 
otrokom, mlajšim od trinajst let, vstopa na svoje spletne strani. Spletni sistem mora 
vsebovati tako imenovane piškotke, ki onemogočijo otrokom možnost popravka starosti 
ter jim tako preprečijo možnost vstopa na spletno stran. Oglaševalske spletne strani tudi 
ne smejo vsebovati hiperpovezav z ostalimi spletnimi mesti, ki niso v skladu s 
smernicami CARU. 

7.3 Medsebojna primerjava samoregulativnih sistemov oglaševanja 

Prva in očitna razlika primerjanih samoregulativnih kodeksov oglaševanja je zastavljena 
starostna meja otrok, na katero se nanašajo vsa pisana določila in omejitve oglaševanja. Tako 
velja, da v Sloveniji pojmujemo otroka vse do šestnajstega leta starosti, medtem ko je v ZDA 
ta meja občutno nižja. Starostna meja otrok, na katero morajo biti ameriški oglaševalci še 
posebej pozorni pri ustvarjanju oglasov, je le dvanajst let. Ob tem velja, da je v določilih o 
spletnem oglaševanju zastavljena starostna meja trinajst let. 

Slovenska samoregulativa oglaševanja otrokom je pisana bolj ohlapno in se ravna predvsem 
po veljavnem Evropskem samoregulativnem kodeksu oglaševanja otrokom, medtem ko je 
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ZDA vključila v svojo samoregulativo oglaševanja tudi načela, ki se nanašajo na televizijsko 
oglaševanje in na osnovno zagotavljanje varnosti otrok pred zbiranjem osebnih podatkov na 
spletu. Samoregulativni kodeks oglaševanja otrokom v ZDA poleg splošnih navodil v 
nekaterih členih navaja še kratke primere, s pomočjo katerih si oglaševalci lažje predstavljajo 
okvir, ki ga zajema zapisano navodilo. Tako kodeks zmanjšuje možnost, da bi si oglaševalci 
drugače interpretirali posamezna navodila ter tako kršili določen člen. 

Samoregulativa oglaševanja otrokom v ZDA ima zelo jasno določilo, ki v slovenski regulativi 
ni nikjer omenjeno, in sicer popolno prepoved oblikovanja oglasov, v katerih nastopajo 
popularni animirani liki ali drugi slavni in medijsko prepoznavni komunikatorji. Prav tako je 
prepovedano predvajati oglase, namenjene otrokom, pred in po rednem otroškem programu. S 
tem so v ZDA deloma omejili možnost pogostih negativnih vplivov oglaševanja na otroke, saj 
velja, da so otroci bolj dovzetni za oglaševani izdelek, če ga predstavlja njim znan in 
priljubljen animiran lik ali slaven otroški komunikator. Tako je večja možnost, da otrok 
izdelka ne bo posredno povezoval z občutenimi simpatijami in naklonjenostjo, ki jo goji do 
določenega komunikatorja, prav tako velja, da s prepovedjo oglaševanja pred in po otroškem 
programu oglaševanega izdelka ne bo povezoval z najljubšo oddajo. Sklepamo lahko, da je 
tudi pritisk otrok na starše zaradi želje po določenem izdelku mnogo manjši, kar pomeni, da je 
posledično manj sporov pri odločanju o nakupu. 

Bonusi in različne nagradne igre so privlačen poziv k zvestobi otrok določenemu izdelku in 
hkrati predstavljajo prikrito oglaševanje. V ZDA so ta način oglaševanja dokaj izčrpno 
povzeli v navodilih, ki določajo, da morajo biti bonusi, otroški klubi in nagradne igre 
predstavljeni tako, da ga bodo otroci kljub svoji nezrelosti in pomanjkanju izkušenj razumeli. 
Slovenska samoregulativa oglaševanja otrokom tega načina trženja in promoviranja izdelkov 
ne povzema nikjer, čeprav lahko v vsaki otroški reviji zasledimo nagradno križanko ali 
uganko. Omejevanje takega oglaševanja otrokom je pomembno predvsem zato, ker otroci niso 
sposobni razumeti, da je možnost zadetka nagrade zelo majhna, zaradi česar so lahko 
nezadovoljni in potrti. 

Za zaključek primerjave naj omenim še zadnjo razliko med primerjanimi samoregulativami 
oglaševanja otrokom. Gre za organ znotraj samoregulative oglaševanja otrokom, ki nadzira in 
pregleduje oglaševalsko vsebino, namenjeno otrokom. Slovenska oglaševalska zbornica ne 
vključuje podobnega nadzornega orodja, v ZDA pa so ob sami ustanovitvi NARC-a 
oblikovali učinkovit organ CARU, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz različnih področij. Ti s 
skupnimi mnenji in strokovnostjo zagotavljajo temeljit pregled vseh oglasov ter tako skrbijo, 
da se v medijih predvajajo le etično nesporni oglasi. 

Sloveniji primanjkuje samoiniciativnosti pri oblikovanju samoregulative oglaševanja 
otrokom. Menim, da je k takemu odnosu do urejanja samoregulative pripomogel predvsem 
vstop Slovenije v Evropsko unijo, saj je tako marsikatero vprašanje samoregulative 
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oglaševanja urejeno vzajemno z določili, ki jih predpisujejo evropske oglaševalske zbornice 
in druga oglaševalska združenja.  

Oglaševalsko razsodišče bi v Sloveniji moralo vključiti strokovnjake s področja pedagogike, 
komunikacije in celostnega razvoja otrok, s pomočjo katerih bi lažje in temeljiteje 
pregledovali ter podajali mnenja za oglase, ki so namenjeni otrokom. Obstoječi marketinški 
strokovnjaki so morda v nekaterih primerih premalo kritični, saj ocenjujejo lastno stroko. Če 
želijo oglaševalci doseči visoke etične standarde oglaševanja, se morajo prilagoditi 
spreminjajočemu se trgu in skozi tako dinamiko graditi na oglaševalski odličnosti. Postaviti 
morajo mejo oglaševanju hrane in pijače otrokom ter spodbujati tako oglaševanje, ki 
promovira zdravo življenje. Vključiti bi bilo treba zgoraj izpostavljene razlike, saj so te kot 
oblika oglaševanja prisotne tudi v Sloveniji. 
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8 RAZISKAVA O ZAZNAVANJU OGLAŠEVANJA OTROKOM V SLOVENIJI 

8.1 Namen in cilj raziskave 

Empirični del diplomske naloge predstavlja raziskava, s katero sem želela ugotoviti, kako 
Slovenci zaznavajo odgovornost oglaševalcev na področju oglaševanja otrokom. Namen je 
ugotoviti, ali se tudi v slovenski družbi zbuja zavedanje, da oglaševanje lahko negativno 
vpliva na otroke in mladostnike (vprašanje prekomerne teže, motnje hranjenja, nasilje idr.), o 
čemer je bilo že pred leti v ZDA veliko govora. 

Anketni vprašalnik sem odposlala v elektronski obliki v avgustu, odgovore pa sem sprejemala 
vse do septembra. Posredovala sem ga na izbrane elektronske naslove in osebam na socialni 
mreži Facebook. 

Vprašanja so bila zaprtega tipa s ponujenimi odgovori na lestvici od 1 do 5, kjer je 
anketiranec obkrožil po lastnem mnenju najprimernejši odgovor. Prednost takega vprašalnika 
je bila predvsem v hitri obdelavi rezultatov in podatkovni objektivnosti. 

Postavljenih je bilo šestnajst vprašanj, ki so se nanašala predvsem na različne oblike 
oglaševanja otrokom in njihovi primernosti. Celoten sklop vprašanj zajema vsa problematična 
področja oglaševanja otrokom, ki ob svojem pojavljanju lahko vzbujajo različna občutja, 
mnenja, odločitve in predsodke. 

8.2 Analiza in predstavitev rezultatov raziskave 

V grafu so prikazani odgovori na anketno vprašanje, kje najpogosteje opravljajo nakupe. Kot 
je razvidno iz grafa, so po obiskanosti na prvem mestu nakupovalna središča, kjer opravlja 
nakupe 35,11 % vprašanih, sledijo diskonti s 25,42 %, manjše trgovine s 24,62 % ter spletne 
trgovine s 14,84 %. 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da večji delež vprašanih opravlja nakupe v večjih 
nakupovalnih centrih, kar pomeni, da so zaradi večjega števila in raznolikosti trgovin toliko 
bolj izpostavljeni možnostim oglaševanja, kar velja tudi za najmlajšo skupino potrošnikov. 
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Slika 5: Nakupne navade anketirancev glede na obliko prodaje 

Da vključevanje promocijskega materiala spodbuja k nakupu izdelkov, ki imajo lahko 
negativne učinke na prehranjevalne navade otrok, se v celoti strinja 29 % anketiranih, v 
nadaljevanju se 26 % strinja, 24 % se deloma strinja, 9 % se strinja, 12 % anketiranih pa se 
sploh ne strinja s to trditvijo.  

Dejstvo je, da je najpogostejša oblika oglaševanja v nakupovalnih centrih vključevanje 
promocijskega materiala. Da prav to spodbuja k nakupu izdelkov, ki imajo lahko negativen 
učinek na prehranjevalne navade otrok, se po zgornjih ugotovitvah strinja več kot polovica 
vprašanih. Promocijski material se pogosto pojavlja tudi kot oblika zbiranja določenih sličic 
ali sodelovanja v nekem otroškem klubu, kar spodbuja otroke k uživanju določene hrane, saj 
si na ta način zagotovijo dodaten promocijski material. V predhodnem poglavju sem prav tako 
obliko oglaševanja otrokom izpostavila kot etično vprašljivo. 

 

Slika 6: Promocijski material spodbuja nakupovanje nezdravih izdelkov 

Na vprašanje, ali bi morali oglasi za slaščice vsebovati simbol zobne paste in krtačke kot znak 
skrbnosti oglaševalcev za ustno higieno, se je 32 % anketiranih zelo strinjalo, sledilo jim je 
24 % anketiranih, ki se je le strinjalo. Število anketiranih, ki so se deloma strinjali in število 
tistih, ki se niso strinjali, je bilo enako, in sicer 17 %. Malo manjše je bilo število anketiranih, 
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ki se sploh niso strinjali s tem, da bi morali oglasi za slaščice vsebovati kakršen koli simbol za 
ustno higieno, teh je bilo 10 %. 

Velikokrat promocijski material spodbuja k nakupu sladkih prehrambenih izdelkov, za katere 
je znano, da ob rednem uživanju in pomanjkljivi ustni higieni prav pri najmlajših tvorijo 
različna zobna obolenja in okvare. Pri oglaševanju takih izdelkov bi zato morali vključiti 
simbol zobne paste in krtačke, ki bi simbolično izkazovala skrb oglaševalcev za zobno 
higieno otrok. Da sta omenjena simbola dobrodošla in celo potreben del pri oglaševanju 
slaščic otrokom, se je strinjal večji del anketirancev. 

 

Slika 7: Oglasi slaščic bi morali vsebovati simbole za ustno higieno 

Po mnenju anketiranih otrokom najpogosteje oglašujejo preko televizije, takega mnenja je 
bilo 27,64 %, sledile so otroške revije s 24,65 %, splet z 19,47 %, jumbo plakati s 15,88 % in 
za konec še radio z 12,36 % vseh glasov. 

Rezultati nakazujejo, da sta po mnenju vprašanih najbolj množična medija, kjer oglašujejo 
otrokom, televizija in otroške revije. Za televizijo je bil tak rezultat pričakovan, saj je najbolj 
interaktiven medij v Sloveniji. Poleg jutranjega programa za otroke ponuja pester izbor 
najstniških nadaljevank in oddaj. Oglasi, ki prekinjajo predvajano vsebino, se navadno 
navezujejo na oglaševanje izdelkov, ki so vsebinsko povezani s predvajanim programom. V 
otroških revijah se oglaševalci pojavljajo kot sponzorji v nagradnih igrah, kot so uganke, 
križanke in razni natečaji otroške ustvarjalnosti na določeno temo v reviji. Zanemariti ne gre 
niti spleta, za katerega precejšnji del vprašanih meni, da je eden izmed pogostih medijev, kjer 
oglašujejo otrokom. 
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Slika 8: Medij preko katerega najpogosteje oglašujejo otrokom 

Kot najpogostejše komunikatorje v oglasih, namenjenih otrokom, so anketirani ocenili risane 
junake s 25,79 %, sledijo jim najstniški igralci z 22,16 %, najstniške skupine z 20,67 %, 
televizijski voditelji otroških programov s 15,96 % ter najstniški manekeni s 15,43 % vseh 
glasov. 

Rezultati nakazujejo povezanost oglaševalnega medija in komunikatorja, saj so vprašani 
odgovorili, da so najpogostejši komunikatorji v otroških oglasih risani junaki. Zanje se 
oglaševalci najpogosteje odločajo zato, ker jih otroci lažje sprejmejo, hkrati pa jih priljubljeni 
risani junaki hitreje navdušijo nad oglaševanim izdelkom. Tudi najstniški igralci in najstniške 
skupine imajo pomembno vlogo pri oglaševanju otrokom. Zaradi enakih let, podobnih 
interesov in uživanju ob poslušanju določene priljubljene skupine se otroci hitreje in 
pogosteje odzovejo na oglas, v katerem nastopajo omenjeni komunikatorji. 

 

Slika 9: Najpogostejši komunikatorji v oglasih za otroke 
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Na vprašanje, ali idealizirane podobe glavnih igralcev v oglasih lahko negativno vplivajo na 
otroke v adolescenci, se je 36 % anketiranih v celoti strinjalo, prav tako se je enako število 
anketiranih samo strinjalo. V nadaljevanju se je 22 % deloma strinjalo, 5 % se ni strinjalo, 
1 % anketiranih pa se sploh ni strinjal z možnostjo, da idealizacija podob oglasnih 
komunikatorjev negativno vpliva na otroke v adolescenci. 

Pridobljeni rezultati nakazujejo, da po mnenju vprašanih obstaja močna povezava med 
idealiziranimi podobami komunikatorjev v oglasih in posledično negativnimi vplivi na otroke 
v adolescenci. Negativni vplivi idealiziranih podob komunikatorjev se med mladostniki 
kažejo kot motnje hranjenja zaradi želje po manekenskem videzu, želja po nakupu določene 
blagovne znamke zaradi občutka pripadnosti in priljubljenosti med vrstniki ter prevzemanje 
vedenjskih vzorcev idealiziranih komunikatorjev, kar pogosto pripelje do najstniškega nasilja. 

 

Slika 10: Idealizirane podobe oglasnih komunikatorjev negativno vplivajo na otroke 

S trditvijo, da oglasi, namenjeni otrokom, vplivajo na to, da ti silijo svoje starše v nakup 
oglaševanega izdelka, se je v celoti strinjalo 50 % vprašanih, 36 % vprašanih se je strinjalo, 
11 % vprašanih se je deloma strinjalo, 3 % vprašanih pa se s trditvijo ni strinjalo. Zanimivo je, 
da se nihče izmed vprašanih ni v celoti strinjal s tem, da zaradi oglaševanja otroci silijo starše 
v nakup oglaševanega izdelka. 

Pridobljene ugotovitve potrjujejo, da oglasi, namenjeni otrokom, vplivajo na to, da ti silijo 
svoje starše v nakup oglaševanega izdelka. Tak rezultat nakazuje, da je treba podrobneje 
ureditvi oglaševanje, namenjeno otrokom. Rezultati namreč nakazujejo na očitno kršitev 
Slovenskega oglaševalskega kodeksa, kjer je med drugim zapisano, da oglaševanje ne sme 
neposredno vplivati na otroke, tako da bi ti silili starše v nakup oglaševanega izdelka 
(Slovenska oglaševalska zbornica 2009, 18). 
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Slika 11: Zaradi oglaševanja otroci izsiljujejo nakupe 

S trditvijo, da v Sloveniji potrebujemo ostrejšo zakonodajo za urejanje etičnosti oglaševanja 
otrokom, se je kar 34 % vprašanih deloma strinjalo, 27 % vprašanih se je strinjalo in 23 % se 
je v celoti strinjalo. V nadaljevanju se 12 % vprašanih ni strinjalo, 4 % vprašanih pa se sploh 
niso strinjali s trditvijo, da je potrebna ostrejša zakonodaja za oglaševanje otrokom. 

Podani odgovori vprašanih nakazujejo, da potreba po dodatni ureditvi oglaševanja otrokom 
obstaja, toda zaostrovanje zakonodaje očitno ni najboljši način za regulacijo problematike 
neetičnega oglaševanja otrokom. 

 

Slika 12: V Sloveniji naj zakonodaja ureja oglaševanje otrokom 

Da je možno namesto zaostritve zakonodaje etično obnašanje oglaševalcev zagotoviti s 
spodbujanjem njihove samoregulative, se deloma strinja kar 43 % vprašanih, sledita jim enaka 
deleža, in sicer 17 % tistih, ki se strinjajo in tistih, ki se ne strinjajo. Nadaljnjih 15 % 
anketiranih se zelo strinja in le 8 % se s tem sploh ne strinja. 

Predstavljeni deleži v grafu potrjujejo, da je etično obnašanje oglaševalcev možno zagotoviti s 
spodbujanjem samoregulative oglaševalcev. Menim, da je tako mnenje prevladalo predvsem 
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zato, ker je samoregulativa oglaševalcev bolj prilagodljiv mehanizem za urejanje 
spreminjajočih se zahtev in sprememb na oglaševalskem trgu. 

 

Slika 13: Samoregulativa oglaševanja zagotavlja etično obnašanje oglaševalcev 

Oglasi lahko ustvarjajo podobo, da so otroci, ki oglaševanega izdelka nimajo, manjvredni. S 
tem se strinja kar 39 %, s 36 % jim sledijo tisti, ki se zelo strinjajo. Nadaljnjih 11 % vprašanih 
se s tem deloma strinja, 10 % se ne strinja in 4 % vprašanih se sploh ne strinja s tem, da je 
možno z oglaševanjem med otroci ustvariti občutek manjvrednosti, če oglaševanega izdelka 
nimajo. 

Več kot polovica vprašanih je mnenja, da oglaševanje lahko ustvarja občutek manjvrednosti. 
Temu ne bi smelo biti tako, saj Slovenski oglaševalski kodeks prepoveduje oglaševanje, ki bi 
lahko med vrstniki ustvarjalo občutek manjvrednosti. 

 

Slika 14: Oglasi lahko ustvarjajo podobo manjvrednosti 

Graf prikazuje odgovore v deležih na anketno vprašanje, ali oglaševanje hrane in pijače vpliva 
na prehranjevalne navade otrok in mladostnikov. Kot je razvidno iz stolpcev, se večina, in 
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sicer kar 47 % vprašanih, s tem strinja. Sledi jim 28 % vprašanih, ki se zelo strinja, 21 % 
vprašanih, ki se deloma strinja, 4 % pa je tistih, ki se ne strinjajo s tem, da oglaševanje lahko 
vpliva na prehranjevalne navade.  

Večina vprašanih je enotnega mnenja, da ima povezava med oglaševanjem hrane in 
posledično njenim izbiranjem pri otrocih vpliv na njihove prehranjevalne navade. 

 

Slika 15: Oglaševanje HFSS-hrane vpliva na prehranjevalne navade 

Na šolskih avtomatih najpogosteje ponujajo gazirane pijače, saj po mnenju vprašanih 
predstavljajo 19,15 % celotne ponudbe, sledijo jim dodatno sladkane pijače, njihov delež na 
avtomatih naj bi bil 18,36 %. S skoraj zanemarljivo razliko sledita voda z okusom, ki 
predstavlja 17,97 % in navadna voda s 17,79 %. Med zadnji dve najpogosteje ponujeni vrsti 
pijač so se uvrstili sadni sokovi s 14,84 % in energijske pijače z 11,89 %. 

V Sloveniji naj bi bilo prepovedano umeščati avtomate s pijačo v šolske prostore, toda kljub 
temu jih je možno zaslediti predvsem v srednjih šolah. Ugotovitve so pokazale, da so v 
šolskih avtomatih najpogosteje gazirane in sladke pijače, ki zaradi prevelike vsebnosti 
sladkorjev nikakor niso primerne za odraščajoče otroke. 
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Slika 16: Pijača v šolskih avtomatih 

Z naslednjim vprašanjem sem želela ugotoviti, kateri prigrizki so po mnenju anketiranih 
najpogosteje ponujeni na šolskih avtomatih. Kot je možno razbrati iz grafa, so to čokoladne 
tablice, ki predstavljajo 22,48 % ponujene hrane, sledijo jim slani prigrizki, ki predstavljajo 
20,45 %. Takoj za njimi v šolskih avtomatih najpogosteje ponujajo piškote, ki predstavljajo 
18,87 %, sledijo sadne tablice s 17 %, študentska hrana predstavlja 13,93 % ponujene hrane, 
najmanjkrat ponujena hrana na avtomatih pa je sadje, ki predstavlja le 7,26 %. 

Iz predstavljenih rezultatov je mogoče razbrati, da šolski avtomati ponujajo otrokom 
predvsem HFSS-hrano, ki ni primerna kot prigrizek še manj kot šolska malica. 

 

Slika 17: Hrana v šolskih avtomatih 

Slika 18 prikazuje delež anketirancev po spolu, pri čemer je 65 % žensk in 35 % moških. 
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Slika 18: Struktura anketirancev po spolu 

Anketni vprašalnik je zajemal šest starostnih skupin, prva je zajemala starost manj kot 20 let, 
kar predstavlja 2 % anketirancev. Druga skupina je zajemala starost od 20 do 30 let in je, kot 
je mogoče razbrati iz grafa, najštevilčnejša, saj predstavlja kar 78 % anketiranih. Tretja 
skupina je zajemala starost od 31 do 40 let, kar na grafu predstavlja 11 % anketiranih. Četrta 
skupina je zajemala starost od 41 do 50 let in jo predstavlja le 2 % anketirancev. Peta skupina 
je zajemala starost od 51 do 60 let in je za razliko od prejšnje skupine večja, saj predstavlja 
6 % anketirancev. Zadnja, šesta skupina, je zajemala starost več kot 60 let in jo predstavlja le 
1 % anketiranih. 

 

Slika 19: Starostna struktura anketirancev 

Spodnji graf predstavlja pet stopenj izobrazbe. Iz grafa je razvidno, da je le 1 % anketiranih 
šoloobveznih, 3 % anketiranih imajo zaključeno poklicno šolo. Največji delež predstavljajo 
anketiranci s srednjo šolo, in sicer 55 %, drugi največji delež anketiranih pa s 26 % 
predstavljajo anketiranci z univerzitetno in višjo izobrazbo, nato pa sledijo še anketiranci z 
višjo šolo, in sicer 15 %. 
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Slika 20: Izobrazbena struktura anketirancev 
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9 SKLEP 

Oglasi, namenjeni otrokom, so del sodobne potrošniške družbe. Oglaševanje moramo 
najmlajšim predstaviti z učenjem, igro in morda kot obliko ustvarjalnosti v sklopu učnega 
predmeta. Otroci zaradi neizkušenosti niso sposobni kritičnega presojanja oglasov, zato 
hitreje podležejo tako negativnim kot nekaterim pozitivnim učinkom oglaševanja. 
Samoregulativa oglaševanja otrokom je eden izmed mnogih načinov, s katerim lahko 
postavimo meje oglaševalcem pri doseganju najmlajše skupine potrošnikov. V ZDA se je ta 
izkazala kot učinkovita oblika nadziranja oglaševanja otrokom. Obenem se lahko pojavljajo 
nestrinjanja z določili med različnimi oglaševalci, saj kar je za ene sprejemljivo, je lahko za 
druge nesprejemljivo. Razlog za to je lahko posledična omejitev svobode govora oglaševalcev 
ali manjša konkurenčnost v primerjavi z drugimi podjetji, oboje pa je odvisno od etičnosti 
oglaševalcev, kulture in družbe, v kateri delujejo. 

Dobro zasnovana samoregulativa oglaševanja otrokom je znak visoke družbene odgovornosti. 
Za družbe, ki imajo postavljene visoke etične standarde, je značilno, da se oglaševalci 
samoumevno izogibajo oblikovanju spornih sporočil. Prav tako velja, da so oglaševalci, ki 
izhajajo iz takih družb, sposobni izvajati lasten nadzor nad oglaševanjem in nekritično 
upoštevati pritožbe potrošnikov, ko ti nek oglas ocenijo za neetičnega. Učinkovito delovanje 
posameznega samoregulativnega kodeksa je tako različno od države do države, v primerjavi s 
tem pa se negativni učinki oglaševanja otrokom kažejo v vseh družbah enako. Oglaševalska 
industrija intenzivno komunicira z otroci in mladostniki, saj v otroške oglase vključujejo 
komunikatorje, ki zlahka pritegnejo otrokovo pozornost. 

Za razliko od ZDA ima Slovenija še veliko dela pri vzpostavitvi učinkovite samoregulative 
oglaševanja otrokom, saj so smernice preveč splošne in ohlapne. Obenem menim, da 
Slovenija ne bi smela čakati na končno vzpostavitev enotne Evropske samoregulative 
oglaševanja otrokom, temveč mora oblikovati tako samoregulativo oglaševanja otrokom, ki 
bo omejevala lastne oglaševalce pri neetičnem oglaševanju in onemogočala vstop tujih 
oglaševalcev. Slovenija bi tako lahko postala ena izmed tistih držav, ki temeljito skrbi za 
varnost otrok pred zavajajočim oglaševanjem, saj to ustvarja materialno miselnost med 
najmlajšimi. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Moje ime je Sanda Savić in sem absolventka Fakultete za management v Kopru. Pred vami je 
anonimen anketni vprašalnik, s pomočjo katerega želim pridobiti podatke za izdelavo diplomske 
naloge. Hvaležna bi bila, če bi si vzeli nekaj minut in odgovorili v celoti. V naslednjih vprašanjih 
označite stopnjo strinjanja s trditvijo od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nikoli/sploh se ne strinjam, 5 
pa vedno/zelo se strinjam. Na koncu je dodanih še nekaj splošnih vprašanj, ki bodo pripomogla 
pri analizi vaših odgovorov.  

Za vaše odgovore se vam iskreno zahvaljujem. 
 

1. Kje najpogosteje opravljate nakupe? 

Nakupovalna središča (npr. Tuš Planet) 1 2 3 4 5 
Diskonti (npr. Hofer) 1 2 3 4 5 
Manjše trgovine 1 2 3 4 5 
Spletna trgovina/splet 1 2 3 4 5 

 

2. Vključevanje promocijskega materiala (npr. nalepke risanih junakov) spodbuja k 
nakupu izdelkov, ki imajo lahko negativne učinke na prehranjevalne navade otrok 
(npr. debelost). 

Vaše mnenje 1 2 3 4 5 
 

3. Bi morali oglasi za slaščice vsebovati simbol zobne paste in krtačke (skrb oglaševalcev 
za zobno higieno otrok)? 

Vaše mnenje 1 2 3 4 5 
 

4. Na katerem mediju ste zaznali, da najpogosteje oglašujejo otrokom in najstnikom? 

TV 1 2 3 4 5 
Otroške in najstniške revije 1 2 3 4 5 
Splet 1 2 3 4 5 
Radio 1 2 3 4 5 
Jumbo plakati 1 2 3 4 5 

 

5. Kdo najpogosteje nastopa v oglasih, namenjenim otrokom in mladostnikom? 

Najstniški igralci 1 2 3 4 5 
Najstniške skupine 1 2 3 4 5 
Najstniški manekeni 1 2 3 4 5 
TV voditelji otroških programov 1 2 3 4 5 
Risani junaki 1 2 3 4 5 
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6. Idealizirane podobe glavnih igralcev v oglasih lahko negativno vplivajo na otroke v 
adolescenci (npr. pojav anoreksije). 

Vaše mnenje 1 2 3 4 5 
 

7. Ali oglasi, namenjeni otrokom, vplivajo na to, da ti silijo svoje starše k nakupu 
oglaševanega izdelka? 

Vaše mnenje 1 2 3 4 5 
 

8. Ali menite, da bi morali v Sloveniji vzpostaviti ostrejšo zakonodajo za urejanje etičnosti 
oglaševanja otrokom? 

Vaše mnenje 1 2 3 4 5 
 

9. Ali mislite, da bi bilo bolje kot zaostrovati zakonodajo vzpodbujati samoregulativo 
oglaševalcev in da bi bilo to dovolj za odgovorno in etično obnašanje oglaševalcev? 

Vaše mnenje 1 2 3 4 5 
 

10. Ali oglasi, namenjeni otrokom, ustvarjajo podobo, da so otroci, ki nimajo tega izdelka v 
primerjavi z vrstniki manjvredni, manj priljubljeni? 

Vaše mnenje 1 2 3 4 5 
 

11. Oglaševanje hrane in pijače na otroških programih pomembno vpliva na 
prehranjevalne navade otrok in najstnikov. 

Vaše mnenje 1 2 3 4 5 
 

12. Kakšno pijačo najpogosteje ponujajo šolski avtomati? 

Vodo 1 2 3 4 5 
Vodo z okusom 1 2 3 4 5 
Sadni sok (z najmanj 50 % sadja) 1 2 3 4 5 
Gazirane pijače (npr. Coca-Cola) 1 2 3 4 5 
Energijske pijače (npr. RedBull) 1 2 3 4 5 
Dodatno sladkane pijače 1 2 3 4 5 

 

13. Katere prigrizke najpogosteje ponujajo šolski avtomati? 

Sadje (jabolko, banana) 1 2 3 4 5 
Sadne tablice (npr. Frutabela) 1 2 3 4 5 
Čokoladne tablice (npr. Twix) 1 2 3 4 5 
Kekse 1 2 3 4 5 
»Študentsko hrano« 1 2 3 4 5 
Čips 1 2 3 4 5 
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14. Spol: 

Moški   Ženski  
 
15. Starost:  

20–30  
31–40  
41–50  
51–60  
Več kot 61  

 
16. Izobrazba: 

OŠ  
Poklicna  
Srednja  
Višja  
Univerzitetna in več  

 

Za vašo pomoč in čas se vam iskreno zahvaljujem. 
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