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I 

 

Oglaševanje v otroški reviji Cicido 

 

POVZETEK 

Otroci so tarča vedno večjega števila oglasov v medijih, saj so zanje tudi bolj dovzetni kot 

odrasli. V medijih se vse pogosteje pojavlja prikrita oblika oglaševanja, ki onemogoča jasno 

razlikovanje oglasnih vsebin od uredniških. Kot navaja zakon in vsi kodeksi v medijih, mora 

naročnik oglasa natančno določiti, kdaj gre za oglasno sporočilo in kdaj za novinarski 

prispevek. V diplomskem delu ugotavljam, da so oglaševalci v otroški reviji Cicido večkrat 

kršili medijske zakone in samoregulativne akte, ki veljajo v Sloveniji. 54 odstotkov 

analiziranih oglasov je kršilo predpise Slovenskega oglaševalskega kodeksa oziroma 

zakonske določbe ter samoregulativne akte o prepovedi hibridnega sporočanja. Deleţ 

neoznačenih oglasov po letu 2005 vendarle upada, kar kaţe na to, da so ustvarjalci revije v 

večji meri upoštevali (samo)regulacijo pri prepletanju netrţnih in trţnih vsebin. Uredništvo 

zatrjuje, da skrbi za skladnost z oglaševalsko zakonodajo, a v kolikšni meri sploh lahko zaščiti 

naslovnika? 

Starši, vzgojitelji in otroci se ne zavedajo prikritega oglaševanja in ga ne prijavljajo kot 

kršitev pristojnim organom. Zato menim, da bi bilo treba slednje ustrezno osveščati in 

medijsko vzgajati, proti kršiteljem pa vpeljati bolj stroge sankcije. Natančneje bi morali 

formulirati tudi določila Zakona o medijih, ki v posameznih primerih dopuščajo različne 

interpretacije. 

 

Ključne besede: otroci, prikrito oglaševanje, potrošniška socializacija, kognitivni razvoj, 

samoregulacija 
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Advertising in children’s magazine Cicido 

 

ABSTRACT 

Children are main target of numerous ads in all the media and are even more susceptible to 

ads as adults. In childrenʼs media there is often present disguised advertising which limits 

clear recognition of ad from editorial content. As written in the law and all media codes, the 

subscriber of an advertisement has to precisely specify whether a certain message is an 

advertisement or a journalistic contribution. In the thesis, I note that the advertisers in 

children’s magazine Cicido repeatedly violated media laws and self-regulatory acts in force in 

Slovenia. 54 percent of the analyzed advertisements violated Slovenian Advertising Code 

rules or statutory provisions prohibiting acts of self-hybrid communication. The proportion of 

unmarked ads after 2005, however, decline, suggesting that the creators of the magazine in 

better account of (self-) regulation of articulation and non-commercial content. Editorial 

asserts that ensures compliance with advertising laws, but to what extent can protect the 

addressee? 

Parents, educators and children are not aware of the surreptitious advertising and therefore do 

not report such infringements to the designated bodies. I think there is a necessary to inform 

appropriately all involved, to educate them about the media and take stricter sanctions against 

the infringers. We should formulate the provisions of the Media Act more specifically, which 

in some cases allow for different interpretations. 

 

Key words: children, disguised advertisement, consumer socialization, cognitive 

development, self-regulation 
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1 UVOD 

V obdobju, ko je vse teţje dobiti oglaševalski denar, se mediji na različne načine trudijo, da bi 

se pribliţali oglaševalcem in njihovim ţeljam. Konkurenčni boj med podjetji postaja vse 

ostrejši, za dosego svojih ciljev pa uporabljajo različne trţne prijeme; zelo priljubljeno je 

oglaševanje. Zanimiva ciljna skupina pri oglaševanju izdelkov ali storitev so tudi otroci. Za ta 

trţni segment je značilno, da se njihove preference hitro spreminjajo, zato je oglaševanje za 

otroke zelo specifično. Zakonodaja sicer jasno določa, kaj je dovoljeno in kaj ni. Ta meja pa 

je vse bolj zabrisana. 

 

Zakon o medijih (v nadaljevanju ZMED, 2006) določa: »Prepovedano je prikrito oglaševanje, 

ki naj bi prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega 

oglasa ne gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje odgovarjata naročnik objave in 

odgovorni urednik. V primeru prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno z 

namenom.« Za nadzor nad prikritim oglaševanjem sta torej odgovorna naročnik in urednik. 

 

Mediji so bili v pedagoški sferi do nedavnega razumljeni kot institucije s skrajno negativnimi 

učinki, ki na otroke in mladostnike vplivajo s propagando in laţmi. Danes to razumemo v 

dvojnem pomenu: mnoţični mediji imajo še vedno močan vpliv na občinstvo, a tudi slednje ni 

pasivno. Današnja pismenost se ne konča s sposobnostjo branja in seštevanja. Medijska 

pismenost je zmoţnost dostopa, analize, ocene in proizvodnje sporočil v najrazličnejših 

oblikah (Erjavec, & Volčič, 1998). 

 

Zajema dve ravni: 

 reflektivno, ki omogoča razmišljanje o medijskih vsebinah in oblikah (uči kritičnosti 

do ponujenih izdelkov, do kanalov, ki te izdelke omogočajo, in do lastnikov, ki jih 

diktirajo); 

 produktivno, ki omogoča samostojno medijsko produkcijo (fotografiranje, ustvarjanje 

časopisa, radia, na šolah ustanovitev šolske TV, uporabljanje interneta …)  

 

V diplomskem delu se bom najprej posvetila različnim teorijam trţenja in komuniciranja, nato 

pa teorijam razvoja otroka o tem, kakšno je njihovo razumevanje oglasov in kakšen vpliv 

imajo oglasi nanje. V tem poglavju bom opisala tudi kupno moč otrok, ki iz leta v leto 

narašča, njihovo vlogo v razvitem svetu in potrošniško socializacijo. Otroci so tudi zaradi 
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naravne naivnosti vabljiv finančni zalogaj in prav zato je oglaševanje za otroke urejeno z 

različnimi kodeksi in zakoni. O tem bom pisala v poglavju o mehanizmih (samo)regulacije 

oglaševalske stroke na področju oglaševanja za otroke. V zaključnem poglavju teoretičnega 

dela diplomskega dela, ki temelji na analizi obstoječe literature, je še poglavje o vzgoji za 

medije kot izbirnem predmetu devetletke. 

 

V empiričnem delu bom predstavila rezultate raziskovalnega dela. Poskušala bom ugotoviti 

etičnost oglaševanja v izbrani otroški reviji ter trend in količino oglaševanja v vseh letih 

izhajanja. S kvantitativno metodo bom analizirala oglase v 12-letnem obdobju izhajanja revije 

Cicido – za male radovedneţe in sklepala o kršitvah na osnovi oglaševalskega kodeksa in 

medijske zakonodaje. V svojem diplomskem delu ţelim odgovoriti na vprašanje, kako revija 

Cicido (namenjena otrokom od 2. do 5. leta) upošteva medijsko zakonodajo in predpise, ki 

veljajo na področju oglaševanja za otroke. Ugotoviti ţelim skladnost predpisov Slovenskega 

oglaševalskega kodeksa (v nadaljevanju SOK, 1999) in ZMED z oglasi v izvodih omenjene 

otroške revije. Preverila bom svojo začetno tezo, da so oglaševalci v reviji Cicido med letoma 

1998 in 2010 večkrat kršili medijske zakone in samoregulativne akte, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji na področju oglaševanja za otroke. Kvantitativno metodo bom dopolnila z 

intervjujema z urednico revije, Slavico Remškar, in s produktnim vodjo Sluţbe oglasnega 

trţenja pri Zaloţbi Mladinska knjiga (v nadaljevanju ZMK), Anjo Klemenčič, da bi ugotovila 

stališča odgovornih o kršenju (samo)regulative. 

 

Moji raziskovalni vprašanji in hipoteza: 

 Kako sprejema in razume oglase (še) nepismen otrok, ki niti še ne more ločevati med 

resničnostjo in domišljijo?  (razvojnopsihološki vidik) 

 Kakšna je vloga vrtca in druţine pri vzgoji kritičnega bralca/gledalca v predšolskem 

obdobju? Otroci, starši in vzgojitelji se ne zavedajo prikritega oglaševanja v otroškem 

tisku in ga zato sploh ne prijavljajo kot kršitev pristojnim organom. Vzrok za to so 

predolgi postopki in neučinkovite prijave. 

 Oglaševalci v otroški reviji Cicido so v analiziranih letih izhajanja (1998–2009) 

večkrat kršili medijske zakone in samoregulativne akte, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju RS). Ali uredništvo skrbi za skladnost z oglaševalsko 

zakonodajo, koliko sploh lahko zaščiti naslovnika?  

Ţivimo v kulturi, ki ji dominirajo mediji. Zato je treba ţe pri otroku spodbujati razvijanje 

miselnih spretnosti, da se bo znal pozneje tudi sam spoprijeti z medijskimi vsebinami in jih 
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pravilno razumeti. Starši, vzgojitelji in učitelji bi morali otrokom pomagati medijska sporočila 

selektivno izbirati, analizirati in kritično ocenjevati. Za dosego vseh teh ciljev je vzgoja za 

medije, kot piše Erjavčeva (2000, str. 14), »celovit in vseţivljenjski projekt, ki ni omejen le na 

obvezno izobraţevanje«. Vzgoja za medije oziroma medijsko opismenjevanje se mora 

poučevati od vrtca do različnih oblik izobraţevanja odraslih. Otroci morajo čim prej postati 

kritični gledalci. Tega ne moremo doseči niti z dolgotrajnim gledanjem televizije niti s 

strogim omejevanjem gledanja, ampak s pogovorom in z vzgojo za medije, ki poučuje, kako 

je treba razumeti, analizirati in ustvarjati sporočila; s tem omogoča, da gledalci postanejo 

kritični analitiki in hkrati ustvarjalni ustvarjalci sporočil.  

 

Čas otroštva in mladostništva pomeni tudi občutljivo obdobje oblikovanja osebnosti, 

izpostavljeno zunanjim vplivom, kamor spadajo tudi mnoţični mediji s svojimi 

manipulativnimi vsebinami. Ne izključujem pozitivnih vplivov medijev na posameznika, 

vendar morajo tako formalni kot neformalni socializatorji prevzeti odgovorno in zahtevno 

vlogo vzgoje in izobraţevanja posameznika z ustreznim znanjem ter vrednotami in 

kompetencami, ki mu bodo dobra popotnica za ţivljenje v svetu odraslih. Šolski sistem tu 

nastopa kot formalni socializator, ki mora prevzeti odgovorno in vse prej kot enostavno vlogo 

kakovostne priprave učečega se za ţivljenje v današnji druţbi z znanjem, torej vsebinami, 

procesi, veščinami in spretnostmi, ki jih posameznik v ţivljenju nenehno dopolnjuje. Vzgoja 

za medije nosi pomemben vsebinski in didaktični prispevek h kakovostnemu in 

demokratičnemu socialnemu izobraţevanju mladih, kot zgolj eni izmed edukacij sodobnega 

časa, vendar nujno potrebni umestitve v učne načrte vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter 

univerz naše in evropske medijsko nasičene druţbe.  

 

Menim, da je pri medijskem opismenjevanju otrok nadvse pomembno izobraţevanje 

učiteljskega kadra, vendar je izvajanje vzgoje za medije odvisno tudi od angaţiranosti 

posameznega učitelja. Upam, da bom kot diplomantka novinarstva in razrednega pouka znala 

pomagati otrokom pri iskanju prave poti v svetu informacij, saj bodo le tako lahko sami 

prepoznali pojave sovraţnega govora, kršitve zasebnosti in dostojanstva, nasilje ter zlorabe 

tako v druţini kot v medijih. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

2 TRŽNO OGLAŠEVANJE IN KOMUNICIRANJE 

 

2.1  Opredelitev pojma oglaševanje 

Oglaševanje se je razvilo z mnoţičnim trgom in je danes vseprisotno. Najpogostejša orodja 

oglaševanja so tiskani oglasi, oglasi na televiziji in radiu, oglasi na zunanjih straneh embalaţe, 

filmi, brošure in knjiţice, manjši plakati in letaki, imeniki, ponatisi oglasov, veliki plakati, 

prikazovalniki, avdiovizualna gradiva, simboli in logotipi in videotrakovi (Kotler, 2004, str. 

564). Z razvojem informacijske tehnologije se oglaševanje širi na svetovnem spletu.  

 

Oglaševanje ima pomembno vlogo pri oblikovanju in vplivanju na porabnikovo vedenje, zato 

je v strokovnih vrstah obravnavano z različnih stališč. Oglaševanje sodi med najpomembnejše 

dejavnosti trţnega komuniciranja. Je plačana neosebna komunikacija identificiranega 

naročnika, ki uporablja mnoţične medije, da bi prepričal ali vplival na občinstvo (Wells in 

drugi, 1998, str. 13). Oglaševanje je plačana ali neosebna oblika sporočanja in spodbujanja 

procesov menjave izdelkov, storitev, idej organizacij, ki jo izvaja identificiran oglaševalec 

(Na oglaševanju biznis stoji ali vloga oglaševanja v gospodarstvu, 2004).  

 

Oglaševanje torej več avtorjev definira kot plačano, neosebno obliko komuniciranja preko 

mnoţičnih medijev, naročeno s strani podjetij, neprofitnih organizacij ali identificiranega 

posameznika, z namenom obveščanja ali prepričevanja določene ciljne skupine (Dunn in 

drugi, 1990, str. 9). Prav besede plačano, neosebno, množični mediji, identificirano in 

prepričevanje po mnenju avtorjev ločujejo oglaševanje od drugih oblik komuniciranja. 

Oglaševanje naj bi delovalo predvsem v mnoţični komunikaciji. Dunn in drugi avtorji ga 

opisujejo kot proizvod skupine posameznikov, ki deluje po vnaprej določenih vlogah v 

organizacijskem okolju. V nadaljevanju avtorji (prav tam, str. 63–65) pišejo, da je oglaševanje 

javna komunikacija, ki jo lahko zazna občinstvo, ki mu je namenjena, in občinstvo, ki mu ni 

namenjena. Denar je tako potreben tudi za doseganje tistih ljudi, ki jih sicer oglas tudi zmoti 

ali uţali. Prav tako je večstopenjski proces oglaševalsko razkodiranje in vkodiranje, kjer 

občinstvo prejema oglase prek mehaničnih naprav in jih mora nato še mentalno procesirati. 

Občinstvo je veliko, heterogeno in geografsko razpršeno, s čimer nadzira komunikacijski 
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proces, saj se lahko odloči ali oglase sprejme ali ne. Je pa oglaševanje bolj ali manj 

enosmerno. Povratnih informacij je malo, te pa so pozne in pogosto dobljene od tretjega 

raziskovalca. Nazadnje pa avtorji (prav tam) navajajo še, da so moţnosti komuniciranja (od 

prvotnih) zmanjšane zaradi okoljskega, mehaničnega in psihološkega »hrupa«, saj ne 

nastopajo sami, ampak v prisotnosti drugih aktivnosti (Dunn in drugi, 1990, str. 63–65). 

 

Do podobnih ugotovitev je prišel tudi W. M. Weilbacher v svoji knjigi Advertising (1984, str. 

16): »Oglaševanje je sestavni del mnoţičnih sporočil, ki jih znan naročnik financira z 

namenom, da bodo le-ta dosegla ţeleno ciljno skupino in jo prepričal v tisto, kar jo ţeli 

prepričati.« Oglaševanje je dajanje stvarnih obljub. »Opisi, predstave, slike, nastop ali 

predstavitve morajo biti skladni s sposobnostjo oglaševalca, da izpolni svoje obljube« (Bennet 

v Jančič 2000, str. 146), pri čemer Jančič meni, da s tem ni mišljena dobesedna resničnost ali 

gola informativnost sporočil, saj je prepričevanje nujen in legitimen sestavni del oglaševanja s 

primernimi, spodobnimi, jasnimi in poštenimi predstavitvami.  

 

2.2  Razvoj oglaševanja 

V svojem razvoju je oglaševanje prešlo štiri različne faze, ki so se med seboj razlikovale 

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

dominantni medij objavljanja. Danes lahko v medijih še vedno zasledimo vse spodaj naštete 

vrste oglaševanja.  

 

Prvi oglasi so bili idiolatrični. Pojavljali so se v tiskanih medijih, predvsem zato, ker 

elektronskih takrat še ni bilo. Osredotočili so se na izdelek sam, na njegovo koristnost, 

kakovost, ceno, uporabnost, pri čemer niso uporabljali čustvenih pozivov, niti niso posegali 

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

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

osredotočili na njihovo simbolno vrednost in poudarjali prevladujoče vrednote v druţbi 

(status, druţina, zdravje). Apelirali so na posameznikove psihološke potrebe in pojasnjevali, 

kako jih oglaševani izdelek zadovoljuje. Tretja generacija so narcistični oglasi. Ti se 

pojavljajo predvsem na televiziji in skušajo pri porabnikih vzbuditi nove vedenjske vzorce. 

Osredotočajo se na posameznika in njegove psihološke potrebe. Imajo močno čustveno noto 

in skušajo porabnika spodbuditi k razmišljanju, kaj lahko izdelek naredi za njega osebno in 

sebično (povečanje ugleda v druţbi itd.). Zadnje obdobje v razvoju oglaševanja je totemizem. 
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Ta zdruţi koristnost, simbolizem in personifikacijo prejšnjih treh obdobij in poudarja 

ţivljenjski slog porabnika. Porabniški izdelki se berejo kot emblemi za medosebne odnose. 

Delujejo po principu: povej mi, kaj kupuješ, in povem ti, kdo si. Izdelki, ki jih porabnik izbere 

zase, govorijo o njegovi osebnosti, okolici sporočajo, kakšen je porabnik, na primer kaj počne 

v prostem času in kakšno glasbo posluša. Oglaševanje sporoča več o druţbenem kontekstu, v 

katerem se izdelek uporablja, kot pa o samem izdelku. Ta je v oglasu sicer predstavljen, 

vendar je njegova vloga sekundarna, je le sredstvo izraţanja posameznika (Oglaševanje – 

definicije in vloge, 2004). 

 

2.3  Sestavni deli trţnega komuniciranja 

Dialog s potencialnimi porabniki je mogoče vzpostaviti na več načinov in preko različnih 

medijev. Da vzpostavimo vez med poglavitnima udeleţencema v komunikaciji, moramo 

razumeti, kako poteka proces komunikacije. Teorija nas uči, da za komunikacijo potrebujemo 

oddajnik sporočila in prejemnika le-tega. Vmes pa mora biti nekaj, kar to komunikacijo 

povezuje. Oddajnik preoblikuje sporočilo tako, da ga prejemnik ne le zazna, ampak tudi 

razume. Šele takrat pravimo, da je komunikacija stekla (Pompe, 1998, str. 107). Trţno 

komuniciranje je opredeljeno kot prenos informacij, izmenjava idej, ali kot proces 

vzpostavljanja vsakdanjih ali identičnih misli med pošiljateljem in prejemnikom. Različne 

opredelitve komuniciranja sugerirajo, da je pogoj za vzpostavitev komunikacije nekakšno 

skupno razmišljanje obeh udeleţencev in kroţenje informacij od enega udeleţenca do 

drugega (ali od ene skupine do druge) (Belch, Belch, 1999, str. 138).  
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Slika 2.1  Oglaševanje kot del trţnega komuniciranja 

 
 Vir: Inštitut za oglaševanje. 

 

Trţenjski splet sestavljajo štirje p-ji, in sicer: product (izdelek), price (cena), place (trţne poti) 

in promotion (trţno komuniciranje – oglaševanje). Samo trţno komuniciranje pa lahko naprej 

delimo še na oglaševanje, pospeševanje prodaje, direktno prodajo, odnose z javnostmi … 

Na Inštitutu za oglaševanje d.o.o. menijo, da je osnova za dobro poslovanje podjetja dober 

produkt (izdelek). Temu primerno moramo postaviti izdelku ceno (ne previsoko in ne 

prenizko) ter urediti trţne poti, po katerih se bo izdelek prodajal. Oglaševanje je potrebno, da 

se potencialne stranke z izdelkom sploh seznanijo. Eno izmed najbolj učinkovitih oblik 

oglaševanja danes je spletno oglaševanje (Oglaševanje kot del tržnega komuniciranja, 2010). 

Po Kotlerju (2004, str. 563–564) splet trţenjskega komuniciranja sestavlja pet poglavitnih 

načinov komuniciranja: 

 oglaševanje: vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, izdelkov 

ali storitev s strani znanega naročnika; 

 pospeševanje prodaje: razne kratkoročne spodbude za spodbujanje preizkusa ali 

nakupa izdelka ali storitve; 

 odnosi z javnostmi in publiciteta: razni programi za promocijo ali ohranjanje podobe 

podjetja ali njegovih izdelkov; 

 osebna prodaja: osebni stik z enim ali več morebitnimi kupci z namenom opraviti 

predstavitev, odgovoriti na vprašanja in pridobiti naročila;  
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 neposredno in interaktivno trţenje: uporaba telefona, telefaksa, elektronske pošte ali 

interneta za neposredno komuniciranje ali pridobivanje odziva oziroma določenih 

sedanjih in mogočih kupcev.  

 

Tudi omenjeni avtor (1996, str. 596) sicer definira oglaševanje kot »vse plačane oblike 

neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali storitev s strani znanega plačnika.« 

Da je oglaševanje nujno za obstoj revije, je zatrdila tudi odgovorna urednica Cicidoja, Slavica 

Remškar, ki je pojasnila, da je oglaševanje potrebno, če ţelijo obdrţati estetsko in strokovno 

kakovost revije na sedanji ravni. Kot je dodala, je namreč vloţek za avtorske honorarje 

vrhunskih umetnikov in priznanih strokovnjakov zelo visok. 
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3 TRŽENJE IN OTROCI 

 

3.1  Teorije razvoja otroka 

Otrokov razvoj je odvisen od najrazličnejših dejavnikov, s katerimi otrok prihaja v stik. Poleg 

staršev, druţine, vrstnikov, vrtca in šole nanj močno vplivajo tudi mnoţični mediji, ki jim je 

otrok nenehno izpostavljen. Zmoţnost otrok, da dojemajo in razumejo stvari okoli sebe, 

imenujemo kognitivni razvoj. Med odraščanjem so otroci izpostavljeni različnim dejavnikom, 

kar se kaţe v njihovem načinu sprejemanja, organiziranja, odzivanja na draţljaje iz okolice, v 

kateri ţivijo. Te spremembe vplivajo tudi na različno razumevanje oglasov pri različnih 

starostih otrok (Macklin, & Carlson, 1999, str. 217). Proces, skozi katerega se posameznik 

nauči vzorcev obnašanja v neki druţbi, imenujemo socializacija (Moore, 1993, str. 8). Del 

širšega procesa socializacije je potrošniško vključevanje v druţbo, s pomočjo katerega lahko 

razumemo, kako otroci razvijajo sposobnost razumevanja namena in motiva oglaševanja. 

 

3.1.1  Kognitivni razvoj otroka 

Miselni razvoj otroka poteka sočasno z njegovo starostjo. Švicarski psiholog Piaget je razvil 

štiri stopenjsko lestvico miselnega razvoja otroka: 

 senzomotorična stopnja (od rojstva do dveh let), 

 predoperativna stopnja (od dveh do sedmih let), 

 konkretna operativna stopnja (od sedmega do enajstega leta), 

 formalno operativna stopnja (od enajstega leta dalje). 

 

Za potrebe moje raziskave je najpomembnejša predoperativna stopnja kognitivnega razvoja, 

ki se pojavi takrat, ko se otrok osredotoči na omejeno količino informacij in eno samo 

dimenzijo problema. Otroci na tej stopnji sprejemajo draţljaje kot resnične, kar vpliva tudi na 

njihovo dojemanje oglasov. Otroci, stari od sedmega do enajstega leta, so ţe sposobni 

večdimenzionalnega pogleda na informacije in so sposobni abstraktnega mišljenja. Starejši 

otroci so sposobni ţe kompleksnejšega razmišljanja in njihovi vzorci se pribliţujejo vzorcem 

mišljenja odraslega človeka (Macklin, & Carlson, 1999, str. 17–18). 
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3.1.2  Socializacija otrok kot potrošnikov  

Proces potrošniške socializacije se začne ţe v zgodnji dobi otroštva. Še preden so otroci 

sposobni kupovanja izdelkov, posredujejo svoje ţelje staršem. V otroštvu se s posnemanjem 

in opazovanjem druţinskih članov učijo osnovnih potrošniških vzorcev, medtem ko v 

najstniškem obdobju posvečajo večjo pozornost dejanjem in obnašanju sovrstnikov. Otroci se 

torej veščin, znanja, mnenj, potrebnih za njihovo potrošniško delovanje na trgu, naučijo skozi 

proces potrošniške socializacije. Izkušnje, ki jih pridobijo v otroštvu, vplivajo tudi na njihovo 

potrošniško obnašanje, ko odrastejo. Vire potrošniške socializacije lahko uvrstimo v štiri 

skupine (Solomon in drugi, 1999, str. 318):  

 vzgojitelji in učitelji, 

 sovrstniki in prijatelji, 

 mediji in oglaševanje preko njih, 

 druţina. 

 

Stopnje, skozi katere gre otrok, ko se razvija v potrošnika (Beder, 1998), so: 

 Od 1. leta: spremlja starše in opazuje. Starši jih vzamejo s seboj v nakupovalna 

središča, kjer je razstavljenih veliko različnih vrst proizvodov in so izpostavljeni 

različnim trţnim akcijam trgovcev.  

 Od 2. leta: spremlja starše in prosi za izdelke. Otroci povezujejo oglase, ki so jih videli 

na televiziji, s trţenjskimi orodji v prodajalni, ki jih uporabljajo trgovci. Obenem se 

tudi učijo, kako naj pritegnejo pozornost staršev, da bodo ustregli njihovim ţeljam.  

 Od 3. leta: spremlja starše in z njihovim dovoljenjem izbira proizvode. Pri tej starosti 

ţe prepoznavajo blagovne znamke in vedo, kje se nahajajo v trgovini. Imajo ţe 

izoblikovano sliko o oglaševanju, o trgovinah, razstavnih prostorih, embalaţi in o tem, 

kakšno zadovoljstvo jim prinesejo izdelki, ki si jih ţelijo. Za starše je to prijetno 

doţivetje, prav tako pa tudi za trţnike, saj je to znak, da so otroci ţe del sodobne 

potrošniške druţbe.  

 Od 4. leta: spremlja starše in ţe samostojno nakupuje. Zadnji korak v procesu 

potrošniške socializacije je, da se naučijo, kako na blagajni plačati izbrano blago.  

 Od 5. leta: gre sam v trgovino in samostojno nakupuje.  
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Te stopnje veljajo predvsem za ameriški trg. Na slovenskem trgu je starost, pri kateri otroci ţe 

samostojno nakupujejo, verjetno višja, saj je ameriška druţba bolj potrošniško usmerjena kot 

slovenska. Ameriški otroci naj bi se zato prej potrošniško socializirali. 

 

Glede na zgoraj opisane stopnje otrokovega zavedanja je jasno, da otroci, mlajši od šestih let, 

ne razumejo namena oglaševanja kot takega, pač pa so zanje oglasi kot neka ponavljajoča se 

zgodba, polna pisanih prizorov in veselih tonov. Šele z odraščanjem se začne otrok zavedati 

različnosti mišljenja ljudi, ki ga obkroţajo, in pravega pomena oglasov. S tem se povečuje 

tudi kritičnost do oglaševanih vsebin in oblikovanje lastnega vrednostnega sistema.  Urednica 

Slavica Remškar je na moje vprašanje o tem, kaj meni, kako oglase dojema Cicidojeva 

otroška ciljna skupina, odgovorila:  

Zavedamo se, da predšolski otrok še ne zmore ločevati med umetnostnim, 

poljudnoizobraževalnim in na drugi strani praktičnosporočevalnim sporočilom – oglasom. 

Zato so ta sporočila v skladu z Zakonom o medijih v reviji dosledno označena in tudi 

oblikovno ločena. Na delavnicah o uporabi naših revij starše, vzgojiteljice in učiteljice 

spodbujamo, naj tudi ob oglasih učijo otroke o lastnostih oglasnih sporočil – usposabljajo 

za kritično razumevanje (Priloga A). 

 

Vpliv druţine in vrstnikov 

Kot kaţejo stopnje, po katerih se posameznik razvija v potrošnika, imajo v obdobju otroštva 

starši najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju potrošniških vrednot. Otroci posnemajo 

druţinske člane, se z njimi istovetijo in se ravnajo po njihovih navodilih. Vpliv staršev je 

lahko neposreden ali posreden. O neposrednem vplivu govorimo takrat, ko starši vplivajo na 

to, do katere mere bodo otroci izpostavljeni ostalim virom informacij, npr. televiziji, 

prodajnemu osebju in sovrstnikom (Solomon in drugi, 1999, str. 318). 

 

Ţe v zgodnjih otroških letih, ko otroci nakupujejo skupaj s starši, se učijo nakupovalnih 

veščin. Opazujejo, katere blagovne znamke kupujejo starši in kako se pri tem obnašajo. Ko 

starši kupujejo določeno hrano in so pozorni na njeno hranilno vrednost, igrajo tudi ključno 

vlogo pri informiranju otrok o pomembnosti hranljivih snovi in s tem vplivajo na poznavanje 

in odnos, ki ju imajo kasneje do hrane. Ker se vedenje, priučeno v otroštvu, kaţe skozi vse 

ţivljenje, je verjetnost, da bo otrok, tudi ko odraste, kupoval iste izdelke, zelo velika. 

Nezanemarljiv vidik vplivanja predstavljajo tudi prijatelji in vrstniki. S starostjo se ta vpliv 

povečuje, saj jim otrok sledi, če ţeli biti v določeni skupini sprejet. Seveda pa ţe najmlajši 
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otroci vsrkavajo informacije iz različnih medijev, plakatov, revij. Glede na različne medijske 

poti in ciljne skupine pa Videčnik (2000, str. 13) opozarja, da je smiselna velika previdnost 

pri ciljanju na otroško populacijo. 

 

Vpliv medijev 

Mediji sooblikujejo vrednote, opredeljujejo naša stališča in ponujajo vzorce vedenja, s 

katerimi oblikujejo kulturo (Košir, & Ranfl, 1996, str. 27). Na ta način predstavljajo okvire ali 

določene modele ravnanj, jih legitimizirajo in s tem določijo, kaj je prav in dobro, kaj pa je 

druţbeno nekoristno in neugledno. Oglaševanja v medijih, predvsem na televiziji, zato ne gre 

zanemariti, saj otroci veliko časa presedijo pred televizijskimi zasloni. Prodorno je tudi 

oglaševanje v otroških revijah, ki jih otroci z veseljem prebirajo, saj jih naročajo v šoli. Prav 

pri pouku iz njih izvajajo tudi določene naloge in druge aktivnosti, ki jih spodbujajo k učenju 

in razmišljanju. 

 

S pomočjo mnoţičnih občil otroci in odrasli oblikujemo vsakdanje ţivljenje. Na različne 

načine skušamo slediti, posnemati, oblikovati, doseči, izgledati, kupiti podobno, enako ali 

celo boljše kot liki (resnični in izmišljeni) z radia, televizije, časopisa ali interneta. Vse naše 

vrednote, dejanja, vedenje, videz, počutje, osebni odnosi, komunikacija se razvijajo in 

oblikujejo znotraj druţine, šole in širše druţbe, kamor spadajo tudi mnoţična občila (Košir, & 

Ranfl 1996, str. 53). Omenjena avtorja poudarjata, da medijsko občinstvo zajema otroke in 

odrasle, med tema dvema skupinama pa se pojavljajo velike razlike v načinu sprejemanja 

informacij, v medijski vsebini, v motivaciji, razumevanju vsebin in interpretaciji videnega, 

slišanega ali prebranega (1996, str. 53). Otroci namreč do medijev in vsebin ne znajo biti 

kritični, če jih tega ne naučimo in jim s svojimi dejanji tega ne pokaţemo. K. Erjavec in Z. 

Volčič menita, da »vemo, da majhni otroci vidijo svet po svoji posebni otroški logiki. Na 

stvari okrog sebe gledajo pravljično, tudi takrat, ko sta čas in prostor realna. Majhni otroci 

lahko verjamejo, da predmeti govorijo in da so višji ljudje starejši od majhnih ljudi« (Erjavec, 

& Volčič, 1998, str. 68). To je še pomembnejše za otroke sodobnega časa, saj je deleţ 

vplivanja mnoţičnih medijev na njihovo osebnost v primerjavi z vplivom druţine in 

prijateljev večji, kot je bil vpliv medijev na otroke v preteklosti. »Naši otroci so ţe opazovalci 

drugega reda, kot pravijo konstruktivisti. Kar pomeni, da se krajša čas, preţivet v realnosti 

prvega reda, torej čas osebnih ţivljenjskih izkušenj in medčloveških odnosov. Vse več ljudi 

potemtakem oblikuje svoje vsakdanje ţivljenje prek posredovanja mnoţičnih medijev,« 

ugotavlja M. Košir (1998, str. 9–10). K. Erjavec in Z. Volčič (Erjavec, & Volčič, 1998, str. 
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75) pa navajata, da več raziskav dokazuje, da otroci oblikujejo stališča na podlagi izkušenj, ki 

so jih pridobili pri gledanju televizije, podoben, čeprav milejši vpliv pa imajo na otroke tudi 

drugi mnoţični mediji. »Mnogi mladi raje verjamejo likom iz televizijskih oddaj kot osebam, 

s katerimi imajo oseben odnos« dodajata K. Erjavec in Z. Volčič (prav tam). 

 

Oglaševanje v slovenskih šolah 

Oglaševalci otrokom preko različnih medijev in »trikov« ponujajo doţivetja, igre in miselne 

izzive. Otroci preţivijo 40 odstotkov dneva v šolah, zato proizvajalci uporabljajo različne, v 

učno gradivo skrite, oglase. Tako v Zdruţenih drţavah Amerike McDonalds podarja šolam 

gradivo o ekološki osveščenosti, v katerem nastopa njihova embalaţa. To je tako, kot če bi v 

Sloveniji podobno akcijo izvedel denimo Lumpi Mercator, čigar neoznačene oglase sem prav 

tako zasledila v Cicidoju, s katerim naš največji trgovec ţe dolgo sodeluje. Ciljna skupina 

blagovne znamke Lumpi so otroci od 3. do 8. leta starosti ter njihovi starši. Lumpi spremlja to 

skupino otrok skozi njihov vsakdan, Mercator pa razpolaga z več kot 200 izdelki na različnih 

blagovnih skupinah, od programov za dojenčke do kozmetike in prehrambenih izdelkov. Kot 

zatrjujejo pri Mercatorju (Dugon, 2008, str. 23), so pri Lumpiju uveljavili vzgojno-

izobraţevalni proces oglaševanja. Tako je čas po večerji namenjen Lumpiju, ki umiva zobe. 

Na ta način ţeli oglaševalec spodbujati otroke, da bi si radi umivali zobe. Mercator Lumpi 

sodeluje tudi pri drugih vzgojnih projektih, kot je septembrska »Varna pot v šolo«, s katero se 

poduči vse prvošolčke, kako varno prečkati pot v šolo. 

 

Podoba Lumpija je ţe prerasla blagovno znamko, saj ga otroci prepoznajo po skodranih laseh, 

s katerimi predstavlja igrivega in prijaznega fantka. Tudi v primeru Lumpijevih oglasov se 

tako potrjuje, da otroci raje posegajo po izdelkih, ki so jih videli v oglasih, kot po tistih, ki 

niso bili oglaševani (Dugon, 2008, str. 56).  
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Slika 3.2  Oglas za Lumpi, blagovno znamko Mercatorja, d.d. 

 

Vir: Cicido 11, junij/julij 2002, hrbtna stran. 

 

Tovrstno oglaševanje je zelo učinkovito, saj jo otroci jemljejo kot dejstvo in resnico 

(Prodajanje otrokom, 1995, str. 7). Podjetja tudi zelo rada podarjajo svoje izdelke šolam in 

tako sponzorirajo tako osnovni učni proces kot tudi različne kroţke. V šolah zato najdemo 

računalnike različnih sponzorjev. Na ta način podjetja pridobijo kar nekaj kupcev. 

 

Stanje v slovenskih šolah se razlikuje od stanja v ZDA. Ministrstvo za šolstvo je leta 1993 

izdalo okroţnico, ki prepoveduje akvizitersko prodajo po razredih. Dovoljeno je sicer zbiranje 

informacij o nekem izdelku oziroma storitvi, vendar ga morajo najprej obdelati učitelji in ga, 

če menijo, da je primerno, posredovati staršem. Pri tem pa je potrebno dovoljenje vodstva 

šole. Slovenske šole torej ne dovoljujejo prodaje, razen če gre pri tem za učni pripomoček 

(Prodajanje otrokom, 1995, str. 8–9). Oglaševanje pa kljub temu v šole in vrtce prodira 

predvsem preko vzgojno-izobraţevalnih brošur. V šolskih hodnikih visijo plakati za športne 

in kulturne dejavnosti, ki so koristne za osebni razvoj šolarjev. Tudi za te plakate je potrebno 

imeti dovoljenje vodstva šole. Tako osnovnošolkam 7. razreda delijo »spolnovzgojne« 
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brošure, ki vsebujejo vzorce točno določenega proizvajalca, izdelke Always (Miklavčič, 

2002). Šolsko trţenje se je preselilo tudi v vrtce. 

 

V letu 1999 je Beiersdorf d.o.o., ki je zastopnik za izdelke Nivea, malčkom razdelil 

brezplačne vzorce izdelkov Nivea in otroško igrico. Šlo naj bi za vzgojno akcijo, ki naj bi 

otroke poučila o nujnosti zaščite pred soncem. Iz tega stališča se akcija vodstvu vrtca, v 

katerih je potekala, ni zdela sporna. Starši pa so bili drugačnega mnenja in so se zato obrnili 

na Zvezo potrošnikov Slovenije. Tam so ugotovili, da zastopnik s pridobitvijo soglasja 

vodstva vrtca ni deloval v nasprotju z zakonom in da so tovrstne trţenjske akcije prepuščene 

presoji vodstev izobraţevalnih ustanov (Šmid, 2001, str. 22).  

 

Slika 3.3  Simbolni prikaz oglasa za mleko za sončenje Subrina Frity Hippo 

 

Vir: Cicido 1, september 2000, str. 42. 
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Tovrstno delovanje pa bi po mojem mnenju kljub soglasju vodstva vrtca morali v prihodnje 

preprečiti, še posebej, če so starši otrok izrazili negativno oziroma odklonilno mnenje do takih 

akcij.  

 

Otroške revije  

Tako kot drugi tiskani mediji so tudi revije zanimive za oglaševalce. Razdeljene so po 

starostnih razredih otrok, tako da se lahko oglaševalci usmerijo na prav določeno ciljno 

skupino otrok. Obstajajo trije ključni vzroki, zakaj oglaševalci uporabljajo revije kot kanale 

svojih sporočil (Johnson, & Prijatel 1999, str. 26–27): kredibilnost (za potrošnike so revije 

najbolj kredibilne izmed vseh medijev), kakovost bralcev (oglaševalce privlači visoka 

specializiranost ciljne publike revij) in kakovost proizvoda oziroma blagovne znamke (revije 

spadajo med luksuzne proizvode). Zaloţniki revij se borijo tudi za večji deleţ oglaševalcev, ki 

jim v večini primerov pomeni večinski vir dohodka. Zaloţniki revij lahko po Whartonu 

(1992, str. 26–27) pridobijo oglaševalce skozi tri stopnje: oglaševalce morajo prepričati, da 

bodo pridobili korist z oglaševanjem na točno določenem trgu (povečana prodaja, 

povpraševanje), prepričati jih morajo, da je revija najprimernejša za doseganje rezultatov, 

oziroma za dopolnjevanje promocije drugih medijev. Predstaviti pa morajo tudi primer, ki 

prikaţe koristi, pridobljene z oglaševanjem v njihovi reviji. 

Namenoma navajam pozitivne vidike otroških revij z oglaševalskimi nameni, saj sta področji 

po mojem mnenju povezani: bolj kot je revija razširjena in kakovostna, bolj je privlačna za 

oglaševalce. Več v poglavju 3.1.3 Pozitivni učinki medijev. 

 

Vpliv značajskega lika na otroka 

Otrok išče samega sebe in svojo vlogo v druţbi. Izbere si junaka in vzpostavi odnos  

identifikacije. Gre za miselni proces, ki obsega tako čustveno vez z igračo kot tudi določeno 

ponotranjenje likovnih značilnosti, motivacij in odnosov v otrokovem samozavedanju (Kline, 

1993, str. 253). Ti liki in igrače pri otroku izzovejo čustvene reakcije. Najraje ima like, 

junake, igrače človeške ali ţivalske narave, s katerimi se lahko poveţe oziroma s katerimi 

lahko vzpostavi interakcijo z identifikacijskimi vzorci. Oblikuje se lahko eden od štirih tipov 

povezave (Acuff, 1997, str. 62–63):  

 ljubeč, skrben odnos; pri katerem otrok lahko neguje igračo ali ima občutek, da igrača 

neguje njega (npr. Big Bird, Telebajski …),  
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 odnos »kot jaz«; otrok zazna lik in njegov značaj kot njemu podoben, s tako igračo se 

laţje poveţe in identificira z njeno osebnostjo ali določeno lastnostjo (npr. z 

Garfildovo lenobo),  

 tekmovanje, oponašanje; otrok tekmuje ali oponaša lik, ţeli biti kot človeški ali 

ţivalski lik, ki ga predstavlja igrača (Batman, Barbie) ali ţeli imeti nekatere 

značilnosti lika ali posnemati ţivljenjski stil, ki ga predstavlja lik,  

 neidentifikacija; otrok noče biti kot igrača, noče imeti njenih lastnosti, vendar ga 

privlači zaradi svojih temnih strani in negativnih lastnosti.  

 

Identifikacijo pospeši poosebljenost igrače z imenom in značajem. To utrdi odnos in ustvari 

bolj realno vez med otrokom in igračo. Otroku, ki je v egocentričnem obdobju, je pomembno, 

da je nekaj »njegovo«. Poosebitev ustvari večji občutek, da je igrača samo njegova in da 

nihče nima take. S tem igrača popolnoma ustreza otrokovim potrebam na tej razvojni stopnji.  

Otrok se lahko preko televizije marsičesa nauči. Televizija je lahko najbolj učinkovita pri 

zadovoljevanju kognitivnih potreb pri posredovanju novih spoznanj, širjenju obzorja – to je 

znanja v šolskem smislu, v pomenu izobraţevanja. Televizija lahko čustvene in osebne 

integracijske potrebe zadovolji le delno. Otrok se sicer nauči nekega odziva ali vedenja, 

vendar ne ve in ne izkusi, kako se to obnese v resničnem ţivljenju. Njegovo poznavanje 

odnosov in čustev je zgolj posredno in vezano na medijsko realnost. 

 

3.1.3  Pozitivni učinki medijev 

Do tu sem opisala predvsem negativne vplive mnoţičnih medijev na otroke in razvoj vrednot 

v otroštvu. Vendar imajo mediji tudi izrazito pozitivne učinke na otroke, predvsem če jih ti ob 

pomoči staršev, vzgojiteljev in učiteljev ustrezno uporabljajo. Kot poročajo različni avtorji, 

koristijo pri formalnem učenju in učenju socialnih veščin, večajo informiranost otrok ter 

spodbujajo učenje branja in pisanja. T. Cukjati in M. Slokar (2003, str. 9) menita, da primerni 

načini uporabe medijev občutno pripomorejo k boljšemu učenju in poučevanju, saj spodbujajo 

interaktivnost in osebne raziskovalne aktivnosti otroka. Mediji namreč lahko bistveno 

pripomorejo k dvigu kakovosti izobraţevanja, če jih starši, šolski pedagogi, vzgojitelji, 

učitelji in profesorji znajo in hočejo uporabiti pri vodenju pouka in med predavanji. Z 

uporabo različnih mnoţičnih medijev in njihove izbrane vsebine omogočijo prikazovanje, 

simulacijo ali študijo eksperimenta, ki bi bila lahko nevarna za ljudi in okolico, prepočasna, 
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premajhna za oko, preveč oddaljena, vse ţivo in neţivo na mikro in makro ravni, dodaja A. 

Kornhauser (1998, str. 14). 

 

L. Resnick (v Mandel Morrow, & Lesnick, 2001, str. 2) meni, da je socialna interakcija, ki jo 

medij lahko zbudi med otroki, vsaj tako pomembna kot izobraţevalna funkcija medijev. V to 

sta prepričani tudi L. Mandel Morrow in J. Lesnick (2001, str. 1–2), ki sta raziskovali 

predvsem socialno interakcijo med otroki pri uporabi tiskanih medijev. »Otroci uţivajo v 

skupinskem branju revij. Izmenjujejo si opazke, si kaţejo ilustracije in komentirajo prispevke. 

Skupaj se smejijo in med branjem komunicirajo. Revije, ki so namenjene otrokom, lahko 

spodbudijo komunikacijo, razpravo in zavedanje o trenutnih dogodkih. Te interakcije 

izboljšajo socialne veščine, ki bodo otrokom pomagale pri razvoju v aktivne člane druţbe,« 

ugotavljata L. Mandel Morrow in J. Lesnick (prav tam). Mediji predstavljajo boljše pogoje za 

spodbude in s tem vzporedno za učenje. »Zelo pomembno dejstvo, ki ga ne smemo 

spregledati, je zbiranje informacij iz različnih virov na različne načine (ne samo besedila, 

temveč tudi npr. slike v gibanju in zvok), saj več kot moţgani dobijo različnih informacij, 

boljše je učenje,« menita T. Cukjati in M. Slokar (2003, str. 9). Prav informiranost sodobnih 

otrok in pozneje mladostnikov je zagotovo pozitivna posledica izdatne izpostavljenosti 

mnoţičnim medijem v otroštvu, ki je pri otrocih razvitega sveta, rojenih do svetovnih vojn, ni 

bilo. Znano je, da so bili v tradicionalni druţbi edini viri znanja in informacij za otroke starši, 

učitelj in duhovnik; prav tem nekdaj edinim avtoritetam na področju znanja danes uspešno 

konkurirajo mnoţični mediji. »Dogaja se celo, da poznajo otroci, še preden začnejo hoditi v 

šolo, večino učne snovi, ki jo učni načrt predvideva za prvi razred. Teţišče poučevanja se tako 

premika s pomnjenja informacij na poznavanje strategij za njihovo pridobivanje,« navajata T. 

Cukjati in M. Slokar (prav tam, str. 2–3). Med pozitivnimi vplivi medijev v otroštvu gre 

omeniti še edinstven vpliv, ki ga imajo tiskani mediji na izboljševanje pismenosti in 

zgodnejše učenje branja pri otrocih. Kot ugotavljata T. Cukjati in M. Slokar (prav tam, str. 7), 

je nekoč kot prelomno leto za učenje branja veljalo šesto ali sedmo leto, ko je otrok vstopil v 

šolo, danes pa otroci berejo in pišejo ţe bistveno prej. »Raziskave v različnih drţavah […] 

kaţejo, da so ţe majhni, predšolski otroci zelo sposobni raziskovanja in učenja branja in 

pisanja, ne glede na drţavo, v kateri ţivijo, narodnost, jezik ter socialnoekonomski poloţaj, 

okolje,« navajata (prav tam). Pri tem ima pomembno vlogo tiskano gradivo za otroke, kot so 

tiskani mnoţični mediji (predvsem otroški) in otroške knjige. »Kako izboljšamo besednjak, 

črkovanje in pisanje? Z branjem, branjem, branjem … Več besed kot otrok spozna in večkrat 

kot vidi, kako so uporabljene v stavkih in odstavkih, večja je moţnost, da se bo naučil besede 
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pravilno zapisovati. In obratno, manj beremo, manj besed spoznamo in manj gotovi smo v 

črkovanju in razbiranju pomena,« je prepričan Trelease (2003, str. 1). Branje pomaga otroku, 

da bolje osvoji tehnike učenja, kar mu koristi vse ţivljenje, in da doseţe boljši učni uspeh. Za 

tak učinek pa mora biti branje redno, zato morda še bolj kot knjige koristi branje periodike 

(prav tam). To meni tudi B. E. Cullinan (v Johnson, 2002, str. 1), ki je prepričana, da je 

periodični tisk celo bolj koristen za otroka kot otroške knjige, saj je aktualen in omogoča 

otrokom, da se prilagajajo spreminjajočemu se svetu. Poleg tega posamezni tiskani medij 

pokriva bistveno širše področje kot posamezna knjiga. Čeprav strokovnjaki priporočajo 

seznanjanje otroka z različnimi tiskanimi medij, so še posebej koristni otroški tiskani mediji.  

 

3.2  Zakaj so otroci trţna niša? 

Otroci so vedno bolj »bombardirani« s strani trţnikov, saj imajo na voljo vse večje vsote 

denarja. Druţine namreč niso več tako velike kot nekdaj, zato imajo otroci iz manj številčnih 

druţin večji vpliv na druţinske nakupe. Podjetja se obenem zavedajo, da se lojalnost do 

blagovnih znamk izoblikuje ţe v otroških letih, zato hočejo ţe v tem obdobju otroke pridobiti 

na svojo stran in z njimi izoblikovati trdnejšo vez. Doseganje tega cilja zahteva temeljito 

poznavanje otrok kot potrošnikov: v kaj verjamejo, kaj ţelijo in kako se obnašajo. Glavni 

problem pri tem pa je, da je otroški trg izredno nehomogen in dinamičen. »Velik vpliv 

dodajajo tudi socialno-ekonomski dejavniki, okolje in kultura« (Videčnik, 2000, str. 14). 

 

Kot sem zapisala ţe v teoretičnem uvodu, so otroci posebna ciljna skupina, saj imajo 

drugačen pogled na svet kot odrasli. Proizvajalci in trţniki se tega zavedajo, zato ţelijo z 

različnimi pristopi učinkovito pritegniti in osvojiti trg mladih potrošnikov. Vedno več 

oglaševalskih akcij je usmerjenih na otroke. Oglasi in razni elektronski prikazovalniki so 

postavljeni niţje, na nivoju otroških oči, embalaţe izdelkov so bolj inovativno izdelane, 

vpadljivih barv, opremljene z raznimi ţivalskimi in risanimi liki, pojavili so se manjši otroški 

nakupovalni vozički idr. 

 

Če ţelijo oglaševalci narediti vtis na otroke, morajo imeti pred očmi predvsem naslednje 

značilnosti otrok (Acuff, 1997, str. 190):  

 Otroci so vizualna bitja. Predvsem otroci, stari manj kot sedem let, opazijo v oglasih, 

embalaţi in promocijskem materialu najprej vizualne elemente, zato naj se verbalne 

elemente čim bolj minimizira. 
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 Otroci radi zbirajo stvari. Kvantiteta je za otroke bolj pomembna od kvalitete. 

 Otroci imajo radi presenečenja. Pa naj bo to skrita igračka v embalaţi ali pa poseben 

efekt v televizijskem oglasu.  

 Otroci imajo radi vse, kar je novo in drugačno. Izmed vseh potrošnikov so ravno 

otroci tisti, ki se najprej navdušijo za nove izdelke, zato naj se proizvode konstantno 

dograjuje in osveţuje. Problem pa je v tem, da svoje navdušenje nad izdelki 

spreminjajo iz tedna v teden.  

 Otroci radi oponašajo ostale. Predvsem radi opazujejo starejše otroke, najstnike in 

odrasle ter se zgledujejo po njih. Če neki element v oglasu ali na embalaţi vzbudi v 

otroku sum, da je za mlajše potrošnike, kot je on sam, ali da je namenjen nasprotnemu 

spolu, ţelje po tem izdelku ne bo imel.  

 

Ko se podjetja s svojimi trţenjsko komunikacijskimi orodji obračajo na otroke, morajo biti 

predvsem neposredna in poštena. Otrok ne smejo nagovarjati pokroviteljsko, ubrati morajo 

čim bolj oseben pristop. Poudarjati je potrebno le racionalne značilnosti izdelkov (Furnham, 

& Gunter, 1999, str. 169).  

 

»Teţava, ki se pojavlja zadnje čase, je identifikacija starostne meje, ki oblikuje starostne 

razrede, ki se med sabo dovolj razlikujejo. Meje uporabe določenih izdelkov se v primerjavi s 

preteklostjo drastično premikajo navzdol. Tako se današnji otroci prenehajo igrati s ‘ta 

pravimi’ igračami ţe pri devetih, dvanajstletniki berejo revije, ki so namenjene vrstnikom v 

poznih najstniških letih.« (Videčnik, 2000, str. 14). Preden se nek nov izdelek predstavi na 

trgu, so zato predhodno potrebne trţne raziskave, da se ugotovi, kakšne so preference in 

stališča otrok. Vseskozi je potrebno spremljati tudi trende na otroškem trgu za različne 

starostne strukture, saj ima lahko podjetje veliko nepotrebnih stroškov, če napačno oblikuje 

svojo ciljno politiko. 

 

3.2.1  Otrokov vpliv na potrošnjo  

Otroci imajo na področju potrošnje v druţini izjemno moč. Kadar so v trgovini z enim od 

staršev, pogosto ţelijo vplivati na nakup. Prepričujejo starše, da jim kupijo določen izdelek ali 

znamko. To moč strokovnjaki imenujejo »pester power«, saj gre za neke vrste »nadlegovalno 

moč«.  
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Otroci nimajo moči samo pri izbiri igrač, oblek in hrane, temveč tudi pri večjih druţinskih 

nakupih, kot je nakup avtomobila ali hiše. Poskušajo vplivati tudi na to, v kateri trgovini naj 

starši nakupujejo. Vendar pa nimajo enakega vpliva pri nakupu vseh proizvodov. Starši so 

selektivni pri izpolnjevanju otrokovih zahtev ali ţelja. Morajo usklajevati ţelje otrok s tem, 

kar si glede na dohodek lahko privoščijo.  

 

Kako močan vpliv imajo otroci na nakupne odločitve v druţini, je odvisno predvsem od 

naslednjih dejavnikov (Reynolds, & Wells, 1977, str. 13):  

 starosti otrok, 

 izkušenj otrok kot potrošnikov, 

 sposobnosti, da izrazijo svoje ţelje, 

 materine skrbi o tem, kaj je slabo in kaj dobro za otroka, 

 ţelje matere, da otrok jé, 

 namena uporabe izdelka. 

 

Otroci lahko vplivajo na nakup z različnimi strategijami. Starše prosijo, da jim kupijo 

proizvod, ki si ga ţelijo, ob tem pa povedo, da so ga videli na televiziji ali da ima to stvar brat, 

sestra ali kdo od prijateljev. Velikokrat tudi barantajo in v zameno za proizvod staršem 

obljubljajo, da bodo bolj pridni ali da bodo pomagali pri hišnih opravilih. Poleg neposredne 

izrečene prošnje doma ali v trgovini, je treba omeniti tudi bolj subtilne načine, ki jih 

nezavedno uporabljajo otroci. Starši opazujejo, katero hrano otrok jé in katere ne mara, 

kakšne obleke rad nosi in katere neprestano samevajo na obešalnikih, s katerimi igračami in 

igrami se rad igra. Če starši nimajo oprijemljivega kriterija, kaj v trgovini izbrati, se oprejo na 

svoja opazovanja. Na naraščanje vpliva, ki ga imajo otroci na nakupe v druţini, verjetno 

vpliva več različnih faktorjev:  

 V druţinah se zmanjšuje število otrok, zato starši več denarja namenjajo tem otrokom. 

 Otroke imajo v poznejšem obdobju, ko imajo ţe ustvarjeno kariero in so finančno 

preskrbljeni. 

 Ker narašča število druţin s samo enim staršem, so otroci v teh druţinah bolj vključeni 

v proces odločanja o nakupovanju. 

 Mladi starši ţelijo s kupovanjem izdelkov uravnovesiti pomanjkanje časa, ki ga 

preţivijo s svojimi otroki. 
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Otroci pomembno vplivajo na nakupne odločitve svojih staršev. Še posebej v primeru, ko gre 

za nakup zdravih proizvodov; takrat jim, če si otrok zaţeli katerega izmed zdravih 

proizvodov, odločitev pri izbiri tudi z veseljem prepustijo, da le otroci zdravo jedo. In ker so 

otroci zelo dojemljiva publika, oglaševalci poskušajo vse načine in nove oblike oglaševanja, 

da bi prepričali to ciljno publiko.  
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4 PRIKRITO OGLAŠEVANJE 

 

4.1  Opredelitev pojma 

Posamezni avtorji različno opredeljujejo koncept prikritega oglaševanja. Jure Apih, nekdanji 

predsednik uprave Dela d. d. in avtor številnih člankov in prispevkov o medijih, poudarja, da 

je zanj prikrito oglaševanje tisto, ki je sicer ločeno od uredniških vsebin in plačano, a ga 

porabniki kljub temu ne zaznajo kot tako, zatorej je prikrito. Gregor Repovţ, urednik tednika 

Mladina in nekdanji predsednik Društva novinarjev Slovenije, meni, da so za različne 

kombinacije člankov in oglasov, zaznanih kot prikrito oglaševanje, krive predvsem medijske 

hiše, ki ţelijo tako dodatno zasluţiti (Zajc, & Avbreht, 2004).  

 

Prikrito oglaševanje lahko »koristno« uporabljajo (zlorabljajo) tako mediji kot oglaševalci 

(Zajc, & Avbreht, 2004). Mediji na tak način večajo količino denarja iz naslova oglaševanja, 

bodisi z neposrednimi plačili oglaševalcev ali pa s posebno stimulacijo oglaševalcev, ki sicer 

v mediju ne bi oglaševali ali bi oglaševali v manjšem obsegu. Oglaševalci se za prikrito 

oglaševanje odločajo iz zelo različnih vzrokov. Nekateri med njimi so: 

 Prikrito oglaševanje je lahko cenejše od pravega, konkretnega oglaševanja. 

Oglaševalec npr. oceni, da bo učinek članka v novinarski obliki večji od oglasa za 

enako ceno in se zato odloči za prikrito oglaševanje.  

 S prikritim oglaševanjem se lahko doseţe nekatere učinke, ki jih s pravilno označenim 

oglaševanjem sploh ni mogoče doseči. Pohvala v navidezno objektivnem novinarskem 

prispevku ima lahko učinek, ki ga z oglasom nikakor ni mogoče doseči.  

 Določenih informacij v korektnem oglaševanju sploh ni mogoče posredovati. Če je 

npr. oglaševanje nekega izdelka s posebnimi predpisi prepovedano (alkohol, cigarete), 

se s prikritim oglaševanjem tej zapovedi lahko izognemo. Tako oglaševanje je 

predstavljeno kot novinarski prispevek, za katerega omenjene omejitve ne veljajo. Ta 

primer je še posebej zaskrbljujoč, saj gre za neposredno izigravanje nekaterih 

predpisov, ki posegajo predvsem na področje zdravja. 

 

Po Jančičevem mnenju (2001, str. 599) hibridna sporočila zmotno uvrščamo pod izraz prikrito 

oglaševanje. Vir oglaševalskega sporočila mora biti ţe po definiciji identificiran, razkrit. 

Pravilno je uporabljati izraz hibridno sporočilo. »Hibridna sporočila zajemajo vse plačane 

poskuse vplivanja na javnost zaradi komercialnih koristi in pri tem uporabljajo sporočila, ki 
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so videti nekomercialno«. V moji analizi gre torej za mešanice, ki so pogosto posledica 

kršitve s strani oglaševalskih sluţb medijev, ki publiciteto ponudijo kot bonus k naročenim 

oglasom ali pa kot samostojno komercialno ponudbo. V kategorijo hibridnih sporočil poleg 

navedene (naše) oblike sodijo še: umeščanje izdelkov v medijske vsebine (product 

placements in tie-ins), programska sporočila (message-as-program) – plačane oddaje/članki, 

ki so videti kot del programa/redakcijske vsebine – in novejše oblike, kot so zamaskirana 

umetnost, zamaskirane novice in zamaskirani glasniki. Skupni imenovalec vseh je, da se z 

njimi poskuša prepričati potrošnika, naj odloţi ščit, ki si ga je v odnosu do trţnega 

komuniciranja izoblikoval skozi svojo potrošniško socializacijo, da ga varuje pred 

oglaševalci.  

 

Večina medijev ima izdelana okvirna pravila o tem, kako oziroma do kod so oglasi zdruţljivi 

z redakcijskimi vsebinami. Vendar nekateri oglaševalci svoje oglase namenoma oblikujejo 

tako, da jih je uredništvo prisiljeno umestiti med novinarske sestavke. Novinarsko častno 

razsodišče (v nadaljevanju NČR) opozarja, da je sodelovanje novinarjev v oglasnih in tako 

imenovanih svetovalnih rubrikah, v katerih se priporočajo določeni izdelki in storitve, v 

nasprotju z določili kodeksa slovenskih novinarjev in nezdruţljivo z opravljanjem poklicnega 

dela novinarjev. NČR še opozarja, da morajo uredništva spoštovati določbe kodeksa in 

novinarjev ne smejo zavezovati ali drugače spodbujati k sodelovanju v oglasnih rubrikah. 

Uredništva morajo spoštovati tudi določila ZMED in oglase ustrezno označiti. Objavljanje 

priporočil za nakup izdelkov in storitev v medijih sicer ni sporno, nedopustno pa je, če taka 

priporočila pripravljajo novinarji in če mediji bralcev, poslušalcev in gledalcev ne opozorijo, 

da so to oglasna sporočila (Einspieler, 2003).  

 

Pripravljanje avtomobilističnih prilog je eno od področij novinarskega dela, kjer vedno 

obstaja neizrečen dvom, ali ni morda na to, kako je novinar testni voznik ocenil avto, vplivala 

spodbuda v obliki brezplačne uporabe avtomobila. Interes uvozniške hiše, ki je avto odstopila 

v uporabo in poskus, je seveda relativno poceni propaganda skozi besede novinarja, ki je 

(domnevno) specializiran za avtomobilizem in tako dati vsebini večjo teţo. Novinarskemu 

članku bralci šestkrat bolj verjamejo kot oglasu. Kdaj pa je neko sporočilo propagandno? O 

tem obstajajo stroga merila, ki so zapisana tako v oglaševalskih kot novinarskih kodeksih. 

Kadar gre za oglas, mora biti vidno označen.  
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Tematika prepoznavnosti in prikritega oglaševanja je opredeljena v SOK-u ter ZMED, prav 

tako pa so pravila, kako je treba novinarska oziroma uredniška dela jasno ločevati od 

oglasnih, zapisana v Kodeksu slovenskih novinarjev in oglaševalcev. O tem več v poglavju 

Mehanizmi regulacije in samoregulacije oglaševanja. 

 

Problematika prikritega oglaševanja izhaja iz prepričevalnih učinkov oglaševanja. Velja 

splošno prepričanje, da plačilo oglasa oglaševalcu omogoča, da objavi karkoli. Še več, 

povprečen potrošnik plačilo objave oglasa pogosto povezuje z neverodostojnostjo, laţmi in 

pretiravanjem. Če objava ni plačana, pa ji načeloma zaupamo. Če oglaševalcu uspe ustvariti 

vtis, da objava ni plačana, zagotovo pridobi zaupanje nekaj več potrošnikov kot sicer. Prikrita 

oglaševalska sporočila so torej tista sporočila, ki niso jasno razpoznavna kot plačane 

oglaševalske vsebine, čeprav v resnici to so. Zakon in stroka določata, da morajo biti 

oglaševalske vsebine jasno ločene od uredniških. Tiskan oglas, ki je predstavljen v obliki 

novinarskega prispevka, mora biti označen z besedo »oglas« na vidnem mestu. Oglasi na 

televiziji in radiu morajo biti ločeni od ostale vsebine z razpoznavnim zvočnim in/ali 

vizualnim signalom.  

 

Zajc in Avbreht (2004, str. 89) pa opozarjata, da o prikritem oglaševanju ne govorimo samo 

tedaj, ko se oglašuje nek izdelek, temveč v vseh primerih, ko gre za vplivanje na uredniške 

vsebine medija v denarju, storitvah, nakupu oglaševalskega prostora in drugem. Za obstoj 

oziroma pojavljanje tovrstnih mejnih oblik oglaševanja obstajajo različni razlogi. Eden od 

razlogov je v tem, da so vpleteni subjekti (mediji, organizacije, drţava, posamezniki …) 

zaradi dobička pripravljeni početi stvari, ki so sporne tako zakonsko kot etično, s stališča 

novinarske, oglaševalske ali pa stroke odnosov z javnostmi (Zajc, & Zavrl, 1998, str. 649). 

Vendar pa so delno krivi tudi pritiski oglaševalcev, ki medijem pogosto zagrozijo s 

prekinitvijo sodelovanja, če bi le ti zavrnili kakšno objavo. Prikrite oglase je sicer teţko 

dokazovati. V večini primerov namreč ne gre za pisna naročila, ampak za ustne dogovore.  

 

Zajc in Zavrl navajata dva kriterija za odkrivanje prikritih oglasov. Prvi je tako imenovani 

postopkovni kriterij, ki določa, da članek, ki je bil napisan po naročilu in proti plačilu, ne 

more biti novinarski prispevek ţe zaradi dejstva, da gre za naročilo, vpliv in plačilo objave. 

Tak članek deluje v interesu naročnika in se torej bistveno razlikuje od novinarskega 

prispevka, ki deluje v interesu javnosti. Drugi je vsebinski kriterij, s pomočjo katerega 

ugotovimo, ali je potencialno sporna objava v interesu potrošnikov ali v interesu določenih 
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ljudi, podjetij, storitev oziroma predmetov, ki se v objavi obravnavajo (Zajc, & Zavrl, 1998, 

str. 657).  

 

4.2  Prikrito oglaševanje v tiskanih medijih  

Ker se bom v empiričnem delu diplomske naloge ukvarjala z otroškim tiskanim medijem, 

revijo Cicido, se mi zdi pomembno poudariti značilnosti, ki tiskane medije ločijo od drugih 

vrst mnoţičnih medijev. Periodični tisk je najstarejši mnoţični medij, ki se je skozi zgodovino 

moral najprej spopasti z radijskim, pozneje pa še s televizijskim in internetnim medijem, toda 

ne glede na to ohranja pomen tudi v sodobni druţbi. Televizija se je razvila v najbolj 

spektakularni medij, radio v najhitrejši medij, tisk pa je medij, ki zahteva več pozornosti (zato 

ostane prebrana vsebina sprejemniku bolj v spominu kot slišana ali videna), omogoča 

ponovno branje ter daje občinstvu več avtonomnosti, časovno in prostorsko neodvisnost – 

posameznik se sam odloči kdaj, kje in kaj bo prebral (Erjavec, & Volčič 1999, str. 10–11). 

Tiskan medij je namenjen podrobnejši predstavitvi in interpretaciji informacij. »Tiskane 

besede zahtevajo večjo pozornost in omogočajo ponovno branje poglobljenih informacij, 

predstavljenih natančneje kot v drugih dveh medijih (radio, televizija). […] V tiskanih 

dokumentih (je) vsebina uporabna neodvisno od časa in prostora,« pojasnjuje K. Erjavec 

(1998, str. 18). 

 

Po pregledu različne literature in virov sem ugotovila, da je prikrito oglaševanje dobro  

prepoznano. V tujini se največ govori in piše o umeščanju izdelkov v programske vsebine 

(tako imenovani product placement). V domačem medijskem prostoru pa se največ pozornosti 

namenja prikritemu oglaševanju v tiskanih medijih oziroma tako imenovanim hibridnim 

sporočilom (Jančič, 2001, str. 99).  

 

O prikritem oglaševanju v tiskanih medijih govorimo takrat, kadar sicer plačan oglas daje na 

prvi pogled videz novinarskega prispevka. Kot sem ţe omenila, se oglaševalci tovrstnih 

oglasov posluţujejo predvsem zato, ker dajejo vtis večje verodostojnosti. Oglas, ki je neke 

vrste hibrid med oglaševalsko in novinarsko vsebino, krši Zakon o medijih, Kodeks 

slovenskih novinarjev, Slovenski oglaševalski kodeks, Zakon o varstvu potrošnikov in Listino 

o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora. V vseh teh 

dokumentih je zelo jasno zapisano, da poznamo samo dve vrsti prispevkov: novinarske 

prispevke in plačana oglasna sporočila. Pri obeh vrstah mora biti bralcu ţe na prvi pogled 
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jasno, za katero sporočilo gre. Če obstaja kakršenkoli dvom, je treba objavo primerno 

označiti. Plačan oglas, ki vsebuje dvom, mora biti označen z besedo oglas na vidnem mestu. 

Običajno so dvomljivi oglasi, v katerih tekstovni del prevladuje nad vizualnimi elementi. Ti 

oglasi nam ponujajo več informacij o izdelku in so zato po videzu bolj podobni novinarskemu 

prispevku kot pa klasičnemu oglasu. Tudi novinarski prispevek lahko v bralcu vzbudi dvom. 

Rubrike v obliki modnih trendov, nasvetov, zapovedi pogosto izgledajo kot plačani oglasi, saj 

so opremljeni s fotografijami izdelkov in vsem, kar nam ti izdelki nudijo. V primeru, da izbor 

naredi uredništvo, naj bi bilo to tudi napisano. Kot primer si lahko pogledamo rubriko Modne 

strani v Delovi prilogi Ona. Rubrika predstavlja različne modne proizvode, skupaj s cenami in 

informacijami, kje izdelek kupiti, in zato na prvi pogled izgleda kot skupek klasičnih, 

plačanih oglasov. Vendar pa je ob strani zapisano, da izbor sestavljajo v uredništvu po lastni 

presoji in da ni naročen ali plačan. Prispevek torej naj ne bi bil sporen. Ţal pa nas določena 

dejstva opozarjajo, da tudi v tem primeru ne moremo biti popolnoma prepričani, da 

oglaševalec ni tako ali drugače vplival na novinarja ali urednika. V določenih revijah se pod 

nasveti pojavljajo vedno iste blagovne znamke, in sicer blagovne znamke sponzorjev revije, 

medtem ko drugih ne najdemo. Iz tega lahko sklepamo, da gre za prikrito oglaševanje. 

Slednje se pojavlja tudi pri nagradnih igrah, kjer je nagrada pogosto izdelek oglaševalca tega 

medija.  
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5 MEHANIZMI REGULACIJE IN SAMOREGULACIJE 

OGLAŠEVANJA 

 

5.1  Etičnost oglaševanja  

Oglaševanje za otroke je po Wellsu, Burnettu in Morirtyjevi (v Jančič, 1999, str. 963) eno od 

šestih področij etičnih problemov v oglaševanju. Ostalih pet je še napihovanje, vprašanje 

dobrega okusa, stereotipiziranje, oglaševanje kontroverznih izdelkov in subliminalno 

oglaševanje. Etična vprašanja v poslovnem svetu se po Smithu (v Jančič, 1999, str. 965) 

rešujejo na tri načine: z zakonsko regulativo, skozi trţni pritisk in s samoregulativo ali 

moralno obligacijo.  

 

Po Jančičevem mnenju (prav tam, str. 965–966) je zakonska regulativa zaradi togosti, 

počasnosti, nejasnosti in neţivljenjskosti pogosto najslabša izbira med naštetimi, vendar ima v 

oglaševanju precej pomembno vlogo. Nekatere drţave imajo področje oglaševanja urejeno z 

integralno zakonodajo, druge pa to problematiko rešujejo s pomočjo  razpršenih  zakonskih  

določil. Trţni pritisk po mnenju večine drţav ni primeren način za reševanje oglaševalskih 

etičnih vprašanj. Veliko obetavnejši in v oglaševanju pogosteje prisoten pa je tretji način – 

samoregulativa. Ta se kaţe predvsem v prisotnosti številnih etičnih kodeksov oglaševanja po 

svetu.  

 

Mnoge mednarodne organizacije, regionalna telesa kot je Evropska unija, drţave in 

posamezne institucije so ţe sprejele vrsto bolj ali manj zavezujočih dokumentov, ki na več 

načinov omejujejo različne medijske vsebine z namenom varovanja otrok in mladostnikov 

pred določenimi vsebinami oziroma določajo, kakšne morajo biti vsebine, ki so namenjene 

tema dvema ciljnima skupinama (McQuail, 2005, str. 10).  

 

5.2  Slovenska oglaševalska stroka 

Osredotočila se bom na dokumente, ki urejajo področje oglaševanja otrokom v Sloveniji. 

Poleg zakonskih določil bom predstavila še določila SOK-a (1999). Glede na to, da je 

Slovenija članica Evropske unije, bom predstavila tudi nekaj mednarodnih zdruţenj, ki 

delujejo na področju oglaševanja. Tudi v Sloveniji je oglaševanje regulirano s strani stroke in 

drţave. Oglaševanje se dotika več kot sedem slovenskih zakonov. Za nadzor skrbijo pristojni 

organi, ki se odzovejo na prijave. Zakonodaja ima moč, da kršitve sankcionira z denarno 
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kaznijo. Po drugi strani oglaševanje regulira stroka sama. Oglaševalska samoregulativa 

pomeni najpomembnejši branik proti obseţni in restriktivni zakonodaji. Interese oglaševalcev, 

oglaševalskih agencij in medijev zastopa Slovenska oglaševalska zbornica, ki je polnopravna 

članica v organizaciji European Advertising Standards Alliance – EASA, standarde pa 

uveljavlja v kodeksu oglaševanja. Spore rešuje Oglaševalsko razsodišče, ki je učinkovitejše, 

hitrejše in cenejše od postopkov na sodišču. Poleg oglaševalske stroke pa se prikritega 

oglaševanja dotikata tudi novinarska stroka in stroka za odnose z javnostmi. Razsodišča vseh 

treh strok imajo določene prednosti, vendar pa delujejo retroaktivno (samo ob prijavi) in 

nimajo moţnosti sankcioniranja. Oglaševalca, ki je kršil določila, le opozorijo, naj oglas 

umakne.  

 

Samoregulativa oglaševanja je sistem, s katerim si oglaševalska industrija sama postavlja 

meje ustvarjalnega, a hkrati korektnega in druţbeno odgovornega oglaševanja. V različnih 

drţavah nastopa v različnih oblikah, vendar pa je bistveni princip samoregulative vedno enak: 

oglaševanje naj bo zakonito, dostojno, resnično in nezavajajoče. Samoregulativa oglaševanja 

je ţiv mehanizem, ki se hitro odziva na druţbene spremembe in razvoj, hkrati pa je tudi izraz 

demokratičnosti druţbe (SOZ, 2008).  

 

5.2.1  Slovenska oglaševalska zbornica  

Oglaševalska industrija ustanovi in financira neodvisne samoregulativne organizacije (SRO), 

ki skrbijo za implementacijo določil kodeksa ter vodenje in upravljanje nacionalnega 

samoregulativnega sistema. V Sloveniji je to Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ). To je 

prostovoljna, samostojna, strokovna in nepridobitna zbornica pravnih in fizičnih oseb s 

področja oglaševalske dejavnosti (oglaševalci, oglaševalske agencije, mediji, drugo), ki se 

vanjo vključujejo zaradi uresničevanja svojih interesov na področju oglaševalske stroke in 

zaradi izvajanja javnih pooblastil, ki jih zbornici poveri drţava. Pomembnejši organi zbornice 

so Upravni odbor zbornice, Nadzorni odbor zbornice, Oglaševalsko razsodišče, Slovensko 

zdruţenje oglaševalcev, Slovensko zdruţenje oglaševalskih agencij in Slovensko zdruţenje 

medijev. SOZ zagotavlja svobodo oglaševanja, oblikuje visoke oglaševalske standarde v 

kodeksu oglaševanja in ta kodeks uveljavlja, obravnava pritoţbe in podaja mnenja, vpliva na 

zakonodajo, ki zadeva oglaševalsko stroko, zagotavlja urejene odnose med predstavniki 

oglaševalskega trikotnika ter med oglaševalsko industrijo in drţavo, spremlja nove doseţke in 

skrbi za prenos znanja in informacij, preprečuje nekorektno oglaševanje itd. Med pomembne 
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projekte SOZ-a štejemo tudi organizacijo Slovenskega oglaševalskega festivala, 

mednarodnega oglaševalskega festivala Zlati boben, slovenskega festivala trţno-

komunikacijske učinkovitosti – EFFIE in Nacionalno raziskavo branosti – NRB (SOZ, 2008).  

 

5.2.2  Slovenski oglaševalski kodeks  

Oglaševalski kodeks je temelj vsakega nacionalnega samoregulativnega sistema. Kodeks 

vsebuje oglaševalske standarde, pravila in načela najboljše prakse, ki se jim prostovoljno 

zavezuje oglaševalska industrija. Prvi predlog SOK-a je bil predstavljen ţe leta 1991. Sprejet 

je bil tri leta po osamosvojitvi, leta 1994, dvakrat pozneje pa dopolnjen (leta 1997 in 1999). 

Zasnova kodeksa je nastala na podlagi britanskega kodeksa oglaševalske prakse, kodeksa ICC 

(International Chamber of Commerce) in še nekaterih drugih nacionalnih kodeksov 

oglaševanja. Na osnovi tako zasnovanega kodeksa je Slovenija leta 1995, kot prva nekdanja 

socialistična drţava, postala članica EASA – European Advertising Standard Alliance. 

Kodeks deluje tako, da je moţno z njegovimi določili presojati vsako oglaševalsko sporočilo, 

objavljeno v slovenskih medijih. Vsi člani SOZ-a so moralno zavezani uveljavljanju določil 

kodeksa v svojem okolju. Morebitne kršitve kodeksa lahko prijavi vsaka fizična ali pravna 

oseba. Oglaševalsko razsodišče primer pretehta in ob spoznanju, da je pritoţba upravičena, 

pozove oglaševalca oziroma agencijo, naj umakne sporno sporočilo. Sklep oglaševalskega 

razsodišča pa je tudi javno objavljen na spletnih straneh. Kodeks predstavlja dopolnitev 

obstoječih pravnih aktov in ne sme biti v nasprotju z njimi, pogosto pa posega na področja, ki 

jih zakonodaja zaradi razdrobljenosti ne more urejati (SOK, 1999). V členih od ena do dvajset 

obravnava posamezna etično problematična področja, v nadaljnjih dvanajstih členih pa 

določene etično sporne izdelke in storitve. Zadnjih šest členov določa vlogo tistih, ki naj bi 

določila kodeksa spoštovali oziroma jih imeli pravico spreminjati in popravljati (SOK, 1999).  

Kodeks pa posega tudi na področje prikritega oglaševanja:  

 2. člen: »Oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar bi bilo v nasprotju z obstoječo 

zakonodajo, niti izpuščati ničesar, kar zakon izrecno zahteva. Prav tako ne sme 

spodbujati ali obravnavati kršitve zakonov.« Ta člen je povezan z ZMED, Zakonom o 

varstvu potrošnikov in Zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije o čezmejni 

televiziji.  

 4. člen govori o poštenosti. Oglaševanje potrošnikov ne sme zavajati v smislu zlorabe 

njihovega zaupanja ali izkoriščati njihove pomanjkljive izkušenosti oziroma znanja.  
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 7. člen kodeksa pa pravi, da morajo biti oglasna sporočila oblikovana tako, da je ţe na 

prvi pogled jasno, da gre za to vrsto komuniciranja. Oglaševanje mora biti jasno in 

prepoznavno ločeno od drugih rubrik (npr. redakcijskih vesti, komentarjev, 

novinarskih prispevkov …) V primeru, da je sporočilo oblikovano tako, da bi lahko 

prišlo do zmote, mora biti ustrezno označeno oziroma avdiovizualno ločeno (SOK, 

1999).  

 

5.3  Zakonodaja na področju oglaševanja 

 

5.3.1  Zakon o medijih (2006)  

Zakon o medijih v Sloveniji izhaja iz leta 2006. V svojem 46. členu zelo jasno opredeljuje 

oglaševalske vsebine, v istem členu pa določa tudi, da morajo biti oglaševalske vsebine 

povsem jasno ločene od drugih programskih vsebin medija in jasno prepoznavne. 47. člen 

govori o prikritem oglaševanju in ga prepoveduje. Kot prikrito oglaševanje definira 

oglaševanje, ki naj bi prepričalo bralca, poslušalca ali gledalca, da ne gre za oglaševalske 

vsebine. Pravi tudi, da v primeru prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo to storjeno 

namenoma. Zanj pa odgovarjata tako naročnik oglasa kot tudi odgovorni urednik. V 

naslednjem delu istega člena pa določa, da je prepovedano uporabljati tehnične postopke, ki 

ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševalskih vsebin. Zadnja določba poskuša urejati 

tako imenovano sublimacijsko oglaševanje. Zajc in Avbreht (2004, str. 91) pravita, da je 

bistvo tega oglaševanja v informaciji, ki je podana tako, da jo prejemnik ne sprejme na 

zavestni, ampak na podzavestni ravni. Avtorja govorita o tako imenovani oglaševalski 

hipnozi, primer takega oglaševanja pa so podobe, ki se v oglasu pojavijo za nekaj stotink 

sekunde, zaradi česar jih gledalec zazna samo na podzavestni ravni.  

 

93. člen ZMED se nanaša na omejevanje oglaševanja, zapisano pa je: »Oglasi na televizijskih 

programih morajo biti načeloma objavljeni v posebnih programskih sklopih oziroma blokih 

tako, da so optično in zvočno jasno ločeni od drugih programskih vsebin.« Nadzor nad 

izpolnjevanjem zakonodajnih določil tega zakona izvaja Inšpektorat za kulturo in medije 

oziroma medijski inšpektor. Slednji deluje retroaktivno, kar pomeni, da se odzove na 

morebitne prijave. Pravna oseba, ki prikrito oglašuje oziroma oglasov ne ločuje ali označuje, 

kot je predpisano, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 10.432 evrov.  
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5.3.2  Zakon o varstvu potrošnikov  

Naslednji zakon, ki se dotika področja prikritega oglaševanja, je Zakon o varstvu potrošnikov 

iz leta 2004. Tretji del tega zakona govori o oglaševanju blaga in storitev, ki med drugim ne 

sme biti zavajajoče. Zavajajoče oglaševanje pa je po tem zakonu vsako oglaševanje, ki na 

kakršenkoli način zavaja ali utegne zavajati potrošnika. Menim, da lahko tudi v primeru 

prikritega oglaševanja govorimo o zavajanju. 15a. člen pravi, da mora biti pri vsakem 

oglasnem sporočilu jasno prepoznavno, da gre za tovrstno vsebino in kdo je naročnik oglasa.  

Trţni inšpektorat, ki ugotovi kršitev zgoraj omenjenih členov, lahko z odločbo začasno 

prepove takšno oglaševanje.  

 

5.3.3  Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o čezmejni televiziji  

Leta 1999 je Slovenija ratificirala Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji iz Strasbourga 

leta 1989 in Protokol iz leta 1998, ki spreminja Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji. V 

1. poglavju konvencije in protokola je v okviru splošnih določb opredeljen tudi izraz 

oglaševanje. »Oglaševanje pomeni kakršnokoli javno objavo za plačilo ali podobno 

nadomestilo ali za samo reklamo, namenjeno pospeševanju prodaje, nakupa ali izposoje 

izdelka ali storitve, podpiranju kake stvari ali ideje ali doseganju kakega drugega učinka, ki ga 

ţeli doseči oglaševalec ali izdajatelj televizijskega programa sam.« (Zakon o ratifikaciji 

Evropske konvencije o čezmejni televiziji, 1999). 3. poglavje  podrobneje opredeljuje pravila 

oglaševanja. 11. člen pravi, da morata biti oglaševanje in TV prodaja primerna in poštena, da 

ne smeta zavajati in ne škodovati interesom uporabnikov. Prav tako določa, da oglaševalci ne 

smejo imeti uredniškega vpliva na vsebino oddaj. Še pomembnejši za področje prikritega 

oglaševanja pa je 13. člen, ki govori o obliki in predstavitvi oglasov:  

 Oglaševanje in TV prodaja se morata optično in/ali zvočno povsem jasno prepoznati 

in se posebej razlikovati od drugih sestavin programa. Načeloma se oglaševalni vloţki 

in vloţki TV prodaje prenašajo v blokih.  

 Pri oglaševanju in TV prodaji se ne smejo uporabljati tehnike, ki vplivajo na 

podzavest.  

 Prikrito oglaševanje in TV prodaja nista dovoljena, zlasti pa ne predstavitev izdelkov 

ali storitev v oddajah, kadar je taka predstavitev namenjena oglaševanju. – V 

oglaševanju in TV prodaji ne smejo vidno ali govorno nastopati osebe, ki redno berejo 

poročila in nastopajo v aktualno informativnih oddajah.«  
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Po pregledu obseţne literature na temo oglaševanja in po delni analizi slovenskega 

oglaševalskega prostora sem ugotovila, da tudi v slovenskem prostoru prihaja do kršitev 

posameznih pravil, ki so jih vzpostavile stroke, povezane z oglaševanjem. Če bi bili vsi, ki se 

ukvarjajo z oglaševalsko stroko, seznanjeni s kodeksi in zakoni ter bi skladno z njimi tudi 

ravnali, potem ne bi imeli teţav s prikritim oglaševanjem. Na podlagi vseh do sedaj zbranih 

dejstev in ugotovitev torej sklepam, da v Sloveniji ti dve domnevi nista izpolnjeni. Nekateri 

uporabniki so bodisi nepoučeni bodisi ignorirajo pravila igre. Med uporabnike prištevam vse 

tri strani oglaševalskega trikotnika: oglaševalce, oglaševalske agencije in medije. 

Oglaševalce, agencije in medije, ki so člani Slovenskega oglaševalskega zdruţenja, zavezuje 

SOK. Njihove predstavnike za odnose z javnostmi zavezuje Kodeks prikritega oglaševanja.  
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6 VZGOJA ZA MEDIJE 

 

Sodobno druţbo usmerjajo mnoţični mediji, ki imajo pomembno vlogo pri razvojnih 

procesih, vendar je javni prostor z njimi tudi vse bolj zasičen. Prav tako ne smemo zanemariti 

funkcije medijev kot instrumentov za aktivno udeleţbo drţavljanov v druţbi. Otroke, ki svet 

in medijska sporočila, ki jih obdajajo, dojemajo po svoje, je treba ţe v zgodnjih letih vzgajati 

v pravi smeri. Mediji vsekakor vplivajo tudi na vzgojo, zato je uvajanje medijske vzgoje v 

vzgojno-izobraţevalni sistem treba pospešiti, da se bodo vzgoji za medije, ki jo doma starši 

udejanjajo ali ne, pridruţile tudi šole – od vrtca do fakultete. V šolah sicer medije ţe dolgo 

uporabljajo kot pripomočke pri pouku, vendar je potrebno predvsem poučevanje o njihovih 

lastnostih in vplivih. 

 

6.1  Definicije in načela vzgoje za medije 

Neizogibno je, da so medijskim vsebinam močno izpostavljeni tudi otroci. Raziskavi Mladi in 

mediji (Erjavec, & Volčič, 1999) in Medijske navade med slovenskimi mladostniki (Dolničar, 

& Nadoh, 2004) sta pokazali, da otroci večino prostega časa preţivijo pred televizijo, vedno 

bolj nepogrešljivi pa so tudi osebni računalniki in mobilni telefoni. Starši, vzgojitelji in 

učitelji bi morali otrokom pomagati vsa ta sporočila selektivno izbirati, analizirati in kritično 

ocenjevati. V otroku je treba razviti miselne spretnosti, da se bo znal tudi sam spoprijeti z 

medijskimi vsebinami in jih pravilno razumeti. Vzgoja za medije igra pri tem pomembno 

vlogo. Medijska vzgoja lahko da mladim moč, da prepoznajo razliko med razvedrilom in 

informacijami, ki jih potrebujejo pri sprejemanju za ţivljenje koristnih odločitev.  

 

Za dosego vseh teh ciljev pa mora biti vzgoja za medije, kot piše Erjavčeva (2000, str. 14), 

»celovit in vseţivljenjski projekt, ki ni omejen le na obvezno izobraţevanje«. Vzgoja za 

medije oziroma medijsko opismenjevanje se mora poučevati od vrtca do različnih oblik 

izobraţevanja odraslih. Erjavčeva pravi, da »moramo danes govoriti ţe o nekakšnem gibanju 

za medijsko pismenost«. Koširjeva (2000, str. 7) ob tem trdi, da imamo literature o 

smiselnosti in potrebnosti vzgoje za medije, ki jo terja sodobni informacijski čas mnoţičnih 

občil, na Slovenskem dovolj. Nimamo pa vzgojiteljev in učiteljev, ki bi bili usposobljeni za 

poučevanje. Spremenjena šolska zakonodaja je na področju osnovne šole namesto 

osemletnega uvedla devetletno šolanje. Tako imenovana devetletka je v zadnje triletje 
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osnovne šole vključila izbirne predmete. Na seznamu Ministrstva za izobraţevanje, znanost, 

kulturo in šport je 86 izbirnih predmetov, tako tudi predmeti s področja medijev.  

 

6.2  Izbirni predmet v devetletki 

Od šolskega leta 2003/2004 je v slovenskih šolah obvezen devetletni program osnovne šole. 

Šolanje je razdeljeno na tri obdobja; od 1. do 3. razreda, od 4. do 6. in od 7. do 9. razreda. 

(Izbirni predmeti v 9-letni OŠ, 1991). V zadnji triadi imajo učenci na urniku poleg obveznih 

tudi izbirne predmete, ki jih je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje. Predmeti 

so razdeljeni v dva sklopa: naravoslovno-tehnični in druţboslovno-humanistični. Med 

slednjimi so tudi predmeti s področja medijske vzgoje. Področne kurikularne komisije za 

osnovno šolo, Nacionalni kurikularni svet in Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje so 

leta 1998 in 1999 potrdili učni načrt za predmet Vzgoja za medije, ki se izvaja v treh sklopih: 

Tisk, Radio in Televizija, ter za predmet Šolsko novinarstvo. Vsi so enoletni in se izvajajo 

eno uro na teden oziroma 35 ur na leto. (Erjavec, 2000, str. 35).  

 

Predmet Vzgoja za medije naj bi pri učencih spodbujal kritično razmišljanje in sprejemanje 

vsebin. Kot je zapisano v učnem načrtu (Izbirni predmeti v 9-letni OŠ, 1991), naj bi učenci 

med drugim osvojili osnovne pojme z medijskega področja, spoznali značilnosti posameznega 

medija, se naučili razlikovati novinarsko besedilo od oglaševanja in propagande, poleg tega 

pa naj bi pridobili tudi sposobnost analiziranja lastnih navad spremljanja medijev, odpravili 

naj bi morebitno medijsko zasvojenost in se naučili kritično izbirati sporočila mnoţičnih 

medijev. Vendar pa so to le izbirni predmeti. Z Ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo 

in šport sem pridobila podatke, da je v šolskem letu 2011/2012 predmet Tisk izvajalo 17 

slovenskih šol (172 učencev), predmet Televizija je bil na voljo na 46 osnovnih šolah (665 

učencev), Radio 35 šolah (470 učencev). Predmet Šolsko novinarstvo je izvajalo nekaj več, to 

je 110 osnovnih šol, obiskovalo ga je 1165 učencev. Splošni cilji vseh treh predmetov so 

skupni. Učenci se naučijo kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske 

oblike (časopis, radijske in televizijske oddaje, iskanje po internetu in podobno) in imajo 

dostop do medijev. Učenci pri predmetu prepoznavajo razliko med medijsko in realno 

resnico, predmet jih spodbuja k dejavnemu sodelovanju v razpravah, prek medijskih vsebin k 

aktivnemu prepoznavanju različnih mnenj, argumentov in vrednot, pomaga jim razvijati 

samostojno odločanje, sodelovanje in izraţanje stališč. Pri organizaciji predmeta bi morali 

učitelji predvideti povezovanje z drugimi predmeti, kot je Drţavljanska vzgoja in etika, pri 
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učnih principih pa poudarjati aktualnost, sistematičnost, nazornost in problemskost, torej 

vključiti čim več aktualnih dogodkov iz medijskega in druţbenega sveta.  

 

Ker v diplomskem delu preučujem oglaševanje v tiskanem mediju, bom opisala program 

sklopa Tisk pri Vzgoji za medije. Učenci se pri predmetu spoznajo s skupnimi značilnostmi 

mnoţičnih medijev, različnimi oblikami sporočanja, ločiti znajo oglaševanje od novinarskega 

sporočanja in razumejo, da mediji konstruirajo realnost. Na koncu leta učenci izdelajo svoj 

časopis. Pri predmetu Tisk so poudarjene medijske teme tiska, učenci pa spoznajo še skupne 

značilnosti mnoţičnih medijev in razlike med načini in oblikami sporočanja. Spoznajo razlike 

med novinarskimi besedili ter besedili propagande in oglaševanja. Naučijo se, da mediji sveta 

ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo. Učenci se pri predmetu Tisk naučijo osnovnih pojmov 

(mnoţični mediji, komuniciranje, informirati, zabavati, komentirati, socializirati …), 

seznanijo se z osnovnimi značilnostmi, funkcijami in procesom mnoţičnega komuniciranja, 

učijo se o nastanku in razvoju mnoţičnih medijev, o zgodovini tiska, o razvoju slovenskega 

tiska, seznanijo se z osnovnimi značilnostmi periodičnega tiska in znajo našteti osnovne 

značilnosti in razlike med kakovostnim in popularnim, rumenim tiskom. Cilj predmeta je tudi 

opozarjati na pomembnost celovite informiranosti drţavljanov in na problem komercializacije 

medijskih vsebin. Cilj je, da se učenci zavedajo svojih navad spremljanja medijev, spoznajo 

osnovne značilnosti medijsko nasičene potrošniške druţbe in osnovne vrednote demokratične 

druţbe. Poleg naštetega spoznajo tudi načela novinarske etike, značilnosti posameznih 

novinarskih ţanrov in fotografij in delo novinarja pri časopisu: kako izbira vsebino, kdo na to 

vpliva, kako preiskuje in oblikuje prispevek. Ob koncu šolskega leta učenci pri predmet Tisk 

izdajo svoj časopis (Izbirni predmeti v 9-letni OŠ, 1991). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

7 ANALIZA OGLASOV V CICIDOJU 

 

7.1  Otroška revija Cicido 

Predmet analize je revija za otroke Cicido, ki izhaja od leta 1998. Razvila se je iz Cicibana – 

otroške revije z najdaljšo tradicijo pri nas. Zaloţba Mladinska knjiga je ţe takoj po svoji 

ustanovitvi, po vojni leta 1945, začela izdajati Ciciban – list za najmlajše. Šlo je za prvo 

otroško berilo, ki je bilo hkrati slikanica, polna različnih pravljic, zgodbic. Sprva je bil 

namenjen učencem prvih treh razredov osnovne šole, v 70. letih pa začne nagovarjati tudi 

predšolske otroke. V šolskem letu 1998/1999 se je glede na starost bralcev razdelil na Cicido 

in Ciciban (Pogačar v Brglez, 1999, str. 203–204). Cicido je torej leposlovna in poučna revija 

za najmlajše, primarno namenjena malim radovedneţem med 2. in 5. letom starosti. Kot 

navajajo na svojih spletnih straneh (Mladinska knjiga, 2012), je za Cicido značilno, da 

zdruţuje besedila različnih ţanrov in vrhunskih ilustracij. Poleg tega revijo ustvarjajo 

vrhunski pisatelji, pesniki, ilustratorji, pedagogi, psihologi ter strokovnjaki z različnih 

področij. 

 

Po zadnjih podatkih iz leta 2012 je bil doseg Cicidoja 70.000 ljudi, povprečna tiskana naklada 

Cicidoja je 20.000 izvodov s povprečnim številom naročnikov 17.000 (Nacionalna raziskava 

branosti, 2012,  Priloga B). Čeprav Medved (2008, str. 29–30) v raziskavi o oglaševanju v 

Cicibanu navaja, da prihaja del prihodkov za izdajanje omenjene revije iz drţavne blagajne s 

strani (zdaj ţe nekdanjih) Ministrstva za šolstvo ter Ministrstva za kulturo, poleg tega pa naj 

bi v Cicibanu vse projekte za promocijo zdravja podpiralo Ministrstvo za zdravje, je Anja 

Klemenčič, produktni vodja Sluţbe oglasnega trţenja pri obeh revijah, te navedbe zanikala. 

 

Prihodki za izdajanje revije Ciciban (enako velja za revijo Cicido) ne prihajajo iz državne 

blagajne. Če bi bilo tako, bi reviji najbrž že zdavnaj nehali izhajati. Subvencija Javne agencije 

za knjigo subvencionira vsako revijo z vsoto 25.000 evrov letno – skupaj za obe reviji je to 

50.000 evrov državnih subvencij letno. S tem denarjem pokrijemo le zelo majhen delež 

stroškov za avtorske honorarje revij. Kje so šele stroški papirja, tiska, distribucije … Drugih 

subvencij (subvencij ministrstev) reviji Ciciban in Cicido ne prejemata. Podatek o subvencijah 
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je javen in vsakomur dostopen. Drugi podatki, ki bi jih še radi pridobili, pa niso javne narave 

(Priloga B). 

 

Na spletni strani Zaloţbe Mladinska knjiga je zapisano, zakaj oglaševati v Cicidoju: 

 ker oglaševalci komunicirajo z najmlajšimi, posredno pa tudi z njihovimi starši in 

vzgojitelji;  

 ker oglasi  ne presegajo več kot 10 odstotkov vsebine in je zato vaš oglas bolj opazen; 

 ker en izvod revije prebira kar 5 odstotkov bralcev celotne populacije od 10 do 75 let; 

 ker ima veliko naročnikov in s tem visoko stopnjo zaupanja tako vsebini kot oglasom; 

 ker so naročniki tudi izobraţevalne ustanove, nagovarjate tudi učitelje in vzgojitelje; 

 ker jo kot edino leposlovno revijo za to ciljno skupino vzgojitelji uporabljajo pri 

umetnostni vzgoji (Mladinska knjiga, 2012). 

 

V Cicidoju lahko oglaševalci posredujejo svoja sporočila najmlajšim, njihovim staršem in 

vzgojiteljem preko klasičnih oglasov, oglasov v obliki igrarij, vlaganj ali s sponzoriranjem 

posamezne vsebine v reviji. Predvsem igrarije se v Cicidoju pojavljajo precej pogosto. Na 

spletnih straneh vabijo oglaševalce z obrazloţitvijo, da so igrarije interaktivni oglasi za 

najmlajše, pri katerih lahko skozi igro ali zabavno nalogo nagovarjajo otroke in njihove 

starše. Ker so oglasi zasnovani interaktivno, pritegnejo pozornost bralca za daljši čas kot 

običajni oglasi. Poleg tega lahko oglaševalci v Cicidoju sponzorirajo tudi prireditve, kot so 

Cici Vesela šola, Cici umetnije (bienalna prireditev) in tematske vsebine. Cene za posamezen 

oglas se gibljejo od 2.250 evrov do 2.670 evrov, odvisno od pozicije oglasa, pri čemer so tisti 

na koncu revije draţji. Cene vlaganj pa se gibljejo od 0,16 evra na kos do 0,21 evra na kos, pri 

čemer je cena odvisna od teţe vloţka (Mladinska knjiga, 2012). Ker je revija mesečnik, jo 

mali bralci skupaj s starši še večkrat prelistajo in preberejo, mnogi celo shranjujejo. Drţi tudi, 

da jo vzgojitelji in učitelji pogosto uporabljajo kot didaktični šolski pripomoček, saj naklada 

revije pokriva vso Slovenijo, med naročniki pa so tudi različne izobraţevalne ustanove. 
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Slika 7.4  Primer igrarije, v njej nastopa Mojster Miha 

 

Vir: Cicido 6, februar 2002. 

 

7.2  Hipoteze in metodologija  

Z raziskavo oglaševalskih vsebin v reviji Cicido bom preučila, ali in kako revija upošteva 

obstoječo medijsko zakonodajo in predpise, ki pri nas veljajo na področju oglaševanja 

otrokom. V ta namen bom analizirala oglase v izvodih otroške revije Cicido (brez priloge Za 

starše), ki so izšli med letoma 1998 in 2009. Pri analizi bom pozorna na oglaševalske vsebine, 

ki ali z vsebino ali z obliko kršijo obstoječo zakonodajo in predpise, ki veljajo v Sloveniji. 

 

Raziskava oglaševanja v Cicidoju temelji na v prejšnjem poglavju opisani raziskavi Kunkela 

in Gantza (1993), ki sta analizirala, kako so ameriške televizijske postaje upoštevale ameriško 

samoregulativo na področju oglaševanja otrokom. V analizi oglasov v otroški reviji Cicido 

bom analizirala oglase, ki na kakršenkoli način kršijo člene SOK-a (1999). Slednji še najbolj 

natančno predpisuje oglaševanje otrokom ter v njih hkrati zajema tudi ostale zakonske 

predpise, ki veljajo pri nas o oglaševanju otrokom (Zakon o medijih, 2006), Zakon o varstvu 

potrošnikov (2007). Analizirala bom tudi prisotnost tako imenovanih hibridnih sporočil, ki jih 

prepoveduje vrsta zakonov (ZMED, 2006), Zakon o varstvu potrošnikov (2007), Zakon o 
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varstvu konkurence (2002) in samoregulativnih aktov (SOK, 1999), Portoroška listina o 

nedopustnosti prikritega oglaševanja (2000), Kodeks slovenskih novinarjev (2002), Listina o 

nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe novinarskega prostora (2001).  

 

Najprej bom po zgledu raziskave Kunkela in Gantza (1993) določila kvantiteto oglasov, ki so 

bili objavljeni v vseh izvodih otroške revije Cicido v vseh letih izhajanja, pri čemer bom kot 

enoto upoštevala vsak posamičen oglas. Nato bom ugotovila deleţ oglasov, ki so, glede na 

predpise SOK-a (1999) o oglaševanju otrokom in glede (samo)regulativnih aktov o prepovedi 

hibridnega sporočanja, sporni.  

 

Po zgledu ameriških raziskovalcev (Kunkel, & Gantz, 1993) sem oblikovala šest »tipov 

kršitev«, ki veljajo na področju oglaševanja otrokom v Sloveniji:  

 zloraba lahkovernosti in pomanjkanja izkušenj; po SOK-u (1999) sporočila ne 

smejo zlorabljati njihove lahkovernosti in pomanjkanja izkušenj,  

 neposredni poziv k nakupu; po SOK-u (1999) v oglasnih sporočilih za otroke ni 

dovoljen neposreden poziv k nakupu, razen če je moţno pričakovati, da si bo otrok 

oglaševani izdelek/storitev lahko privoščil, oglasi ne smejo vplivati tako, da otrok 

starše sili k nakupu ali jim vzbuja občutek inferiornosti,  

 nevarne situacije; po SOK-u (1999) je prepovedano prikazovati otroke v oglasih v 

nevarnih situacijah, kot so v prometu ali drugod (okna, mostovi …), ter uporabo 

nevarnih predmetov, kot so vţigalice, vţigalniki, električne naprave …, razen, ko gre 

za vzgojni kontekst,  

 dostojnost; po SOK-u (1999) se otrok ne sme v oglasih prikazovati na ţaljiv ali 

podcenjujoč način, 

 alkoholni in tobačni izdelki; po SOK-u (1999) je oglaševanje tovrstnih izdelkov v 

revijah s ciljno skupino otrok prepovedano  (prepovedano je prikazovanje otrok, 

njihovih vzornikov in junakov, s katerimi se identificirajo pri uţivanju tovrstnih 

izdelkov, sponzoriranje »otroških« dogodkov s strani proizvajalcev tovrstnih izdelkov, 

navajanje, da tovrstni izdelki povečujejo psihične, fizične sposobnosti, jasno mora biti 

prikazana narava tovrstnih izdelkov …)  

 hibridna sporočila; po SOK-u (1999) in drugih medijskih zakonih in 

samoregulativnih predpisih morajo biti oglaševalske vsebine ločene in prepoznavne od 

ostalih.  
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Za potrebe analize bom to obravnavano področje kršitev delila na označena in neoznačena 

hibridna sporočila. Označena hibridna sporočila so oglaševalske vsebine, ki so na prvi pogled 

kot novinarski prispevki, v resnici pa so sredstvo za prenos oglaševalskega sporočila ter 

plačani s strani oglaševalcev (Day, 2000, str. 234; Goodwin, & Smith, 1994, str. 75). Napis, 

da gre za trţno vsebino, je ponavadi napisan v tako majhnem formatu, da ga povprečni bralec 

ne vidi (Day, prav tam). Pripise, kot so sponzor objave, propagandno, promocijsko ali oglasno 

sporočilo, se zaradi majhnosti formata črk zlahka spregleda, kar pa je po mnenju Nagodetove 

(2004, str. 38) še vedno bolje, kot da oznake sploh ne bi bilo.  

 

Druga podskupina hibridnih sporočil bodo tako imenovana neoznačena hibridna sporočila. 

Te nimajo niti oznake, da gre za trţno vsebino. Neoznačena hibridna sporočila bom spet 

razdelila na tiste z logotipom med samim besedilom oziroma zgodbico, tiste v obliki kriţank, 

rebuse, nagradne igre ali katere druge igrarije. Pri analiziranju tako imenovanih neoznačenih 

hibridnih sporočil bom prioritetno upoštevala obliko, po kateri bo oglas izstopal (torej, če bo 

oglas kriţanka, ki bo hkrati nagradna igra, bom oglas uvrstila v kategorijo neoznačena 

hibridna sporočila – kriţanka).  

 

V raziskavi ţelim ugotoviti, koliko oglaševalskih vsebin je bilo v Cicidoju v obravnavanem 

desetletju v skladu s (samo)regulacijo (oglasi, označeni s pripisom oglasno sporočilo, ki so 

zaradi oblike predstavitev izdelkov/storitev jasno prepoznavni kot plačane vsebine, torej niso 

označena hibridna sporočila ter so hkrati pomaknjeni na zadnje strani revije in še na ta  način 

ločeni od ostalih vsebin, op. a.), koliko oglasov krši predpise SOK-a (1999), koliko je 

označenih hibridnih sporočil in koliko neoznačenih hibridnih sporočil. Rezultate bom zaradi 

večje preglednosti predstavila tudi v tabeli. Po zgledu ameriške raziskave bom ugotovila, 

kateri izdelki oziroma storitve so bili najpogosteje oglaševani v analiziranem desetletju. 

Izdelke/storitve bom razvrstila na devet področij (poimenovala jih bom »področja 

oglaševanja«), in sicer: igrače; bančne, zavarovalniške in poštne storitve; prehrambeni izdelki; 

izdelki za osebno higieno; oglasi izdajatelja revije (v tem primeru Zaloţbe Mladinska knjiga); 

učni pripomočki; storitve mobilnih operaterjev in ponudnikov telekomunikacij; zabava, 

rekreacija in prosti čas ter drugo (izdelki/storitve, ki jih ne moremo uvrstiti v prej določena 

področja oglaševanja). Tudi te rezultate bom prikazala v tabeli. Poleg predstavitve rezultatov 

analize o številu spornih oglasov v obravnavanem desetletju, odstotku spornih oglasov glede 

na tipe kršitev in po posameznih področjih oglaševanja, bom natančneje opisala še oglase, ki 

so v obravnavanem desetletju največkrat kršili predpise glede na zgoraj opisane kriterije.  
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Za preverjanje svoje teze bom opravila še dva intervjuja, in sicer z urednico Cicidoja, Slavico 

Remškar, in produktnim vodjo Sluţbe oglasnega trţenja pri ZMK, d. d., gospo Anjo 

Klemenčič. Na ta način ţelim pridobiti več informacij o uredniški, predvsem pa oglasni 

politiki v Cicidoju; kolikšen del proračuna revije predstavljajo prihodki od oglaševalcev, ali 

imajo posebna merila pri izbiri oglaševalcev, kolikšen odstotek vsebine zavzemajo oglasi … 

Poglobljeni intervju je po Tošu (1975, str. 437–438) priporočljiva metoda pri raziskovanju še 

ne dovolj znanih procesov in pojavov. Osnova za spraševanje ni vnaprej pripravljena in 

vprašalnik ni strogo formuliran, tako je mogoče vsebinsko razporeditev vprašanj in njihovo 

obliko v celoti prilagoditi situaciji in vprašancu. Gre torej za nestrukturirane intervjuje, ki po 

mnenju Fontane in Freyja (2005, str. 705) omogočajo večjo širino od ostalih tipov intervjujev. 

Intervjuje bom izvedla z vsako intervjuvanko posebej, kar po Wimmerju (v Erjavec, & 

Volčič, 2000, str. 53) omogoča več natančnosti pri odgovorih na občutljive teme.  

 

V analizi bom preverjala tezo, da so oglaševalci v otroški reviji Cicido med letoma 1998 in 

2009 kršili medijske zakone in predpise, ki veljajo v Sloveniji na področju oglaševanja 

otrokom, in sicer predpise SOK-a (1999) ter zakonske predpise in samoregulativne akte o 

prepovedi tako imenovanega hibridnega sporočanja.  

 

7.3  Ugotovitve o (samo)regulaciji v otroški reviji Cicido 

Analiza oglasov vseh izvodov otroške revije Cicido, ki so izšli med letoma 1998 in 2009, je 

pokazala, da je bilo v obravnavanem desetletju objavljenih 887 oglasov. Od tega jih je glede 

na mojo analizo 479 kršilo predpise SOK-a (1999) oziroma zakonske določbe ter 

samoregulativne akte o prepovedi hibridnega sporočanja, kar znaša 54 odstotkov vseh 

oglasov. V letu izhajanja revije 2000/2001 je število oglasov začelo naraščati, čeprav je iz 

analize celo izvzeta manjkajoča št. 10 omejenega letnika izhajanja, saj v knjiţnici Pedagoške 

fakultete ni bila na voljo. V letu 2002/2003 pa sta v analizi manjkali številki 1 in 4. 

Upoštevajoč ti dve dejstvi, lahko z gotovostjo sklepam, da bi število oglasov v desetletnem 

obdobju sicer preseglo številko 900. 

Gibanje števila vseh oglasov in neoznačenih oglasnih sporočil glede na v prejšnjem poglavju 

opisane kriterije po posameznem letu prikazuje tabela 7.1. 
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Tabela 7.1  Kvantitativna analiza oglasov po letih izhajanja Cicidoja 

 

Leto 

 

Št. oglasov 

Št. neoznačenih 

oglasnih sporočil 

Deleţ neoznačenih 

oglasnih sporočil 

1998/1999 76 45 59,2 

1999/2000 69 41 59,4 

2000/2001 90 35 38,9 

2001/2002 95 52 54,7 

2002/2003 99 60 60,6 

2003/2004 95 64 67,4 

2004/2005 94 54 57,4 

2005/2006 75 42 56 

2006/2007 44 16 36,4 

2007/2008 65 30 46,2 

2008/2009 85 40 47,1 

SKUPAJ 887 479 54 

 

Tabela kaţe, da je bilo v obravnavanem desetletju največ oglasov objavljenih leta 2002/2003, 

in sicer 99. Število objavljenih oglasov je naraščalo do leta 2005, nato pa je začelo upadati, 

čeprav se krivulja v zadnjem analiziranem letu ponovno dvigne. V »rekordnem« letu 2003 je 

bil tudi največji deleţ spornih oziroma neoznačenih oglasov, in sicer dobrih 67 odstotkov. Iz 

analize je razvidno, da se deleţ neoznačenih oglasnih sporočil v prvih šestih letih konstantno 

giblje okoli 60 odstotkov. Izjema je leto 2000, ko je bilo neoznačenih nekaj manj kot 40 

odstotkov oglasov. V analiziranem obdobju je bilo povprečno v posameznem letu objavljenih 

dobrih 80 oglasov, kar je pribliţno osem na posamezno številko Cicidoja.  
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Graf 7.1  Gibanje števila oglasov v desetih letih izhajanja Cicidoja 

 

 

V reviji naj bi upoštevali 10-odstotno kvoto oglasov, kar pomeni 10 odstotkov oglasnih 

vsebin glede na celotno vsebino posameznega izvoda. Odstopanja lahko pripišemo dejstvu, da 

se v to kvoto štejejo le oglasi, ki so objavljeni na zadnjih straneh revije, in ne tudi tisti, ki so 

med samo vsebino. Prav slednji so največ prispevali k visokemu deleţu neoznačenih oglasnih 

sporočil, ki so se najpogosteje pojavljala v obliki logotipov med besedili, ob kriţankah in 

podobnih igrarijah. Razveseljivo je dejstvo, da deleţ neoznačenih oglasov po letu 2005 

vendarle upada, kar kaţe na to, da so ustvarjalci revije v večji meri upoštevali 

(samo)regulacijo pri prepletanju netrţnih in trţnih vsebin. 
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Tabela 7.2  Število kršitev glede na določen tip kršitve 

Tip kršitve Število kršitev Deleţ glede na 

vse kršitve 

Zloraba lahkovernosti in 

pomanjkanja izkušenj (oblika 

predstavitve) 

2 0,3 

Neposredni poziv k nakupu 

(pritiskanje na starše, inferiornost) 
3 0,5 

Nevarne situacije (promet, nevarni 

predmeti …) 
0 0 

Dostojnost (ţaljivost, 

podcenjevanje) 
0 0 

Alkoholne pijače in tobačni izdelki 0 0 

Hibridna sporočila 588 99,2 

Označena hibridna sporočila 149 25,1 

Neoznačena hibridna sporočila   

- logotip oziroma ime podjetja v 

besedilu, zgodbi 
327 55,1 

- kriţanka 14 2,4 

- rebus 0 0 

- nagradna igra 66 11,1 

- druga igrarija 32 5,4 

SKUPAJ 593  

 

V obravnavanem obdobju je bilo največ kršitev zakonskih predpisov in samoregulativnih 

aktov o prepovedi hibridnih sporočil. V desetletju izhajanja Cicidoja je bilo zaradi teh kršitev 

spornih 588 oglasov od skupno 593 kršitev, kar znaša 99,2 odstotka kršitev.  
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Graf 7.2  Deleţ kršitev glede na tip: največ zakonskih kršitev je o prepovedi hibridnih 

sporočil 

 

 

V svoji analizi sem našla zgolj tri kršitve predpisa SOK-a (1999) o neposrednem pozivanju k 

nakupu in tri kršitve zlorabe lahkovernosti ter pomanjkanja izkušenj. Za neposreden poziv k 

nakupu je šlo v primeru animiranega filma »Slon 3 prihaja med vas« na DVD-ju, kjer je v 

spodnjem tisku pisalo, da bodo vsi naročniki revije prejeli omenjeni DVD (Cicido 10, 11/12, 

2009). Po moji presoji gre za oglaševanje izdelka, kar pa ni bilo ustrezno označeno. 

Neposreden poziv k nakupu je bil opazen tudi v prilogi za starše Direndaj, kjer je prikazanih 

veliko Lego izdelkov. V 12. členu SOK-a piše, da v sporočilih otrokom ni dovoljeno 

uporabljati neposrednih pozivov k nakupu, razen če gre za izdelke, ki jih zanimajo, in če je 

moţno pričakovati, da si jih bodo lahko tudi privoščili. Sporočila ne smejo neposredno 

vplivati na otroke, da ti silijo svoje starše ali skrbnike k nakupu izdelka. Zlorabo 

lahkovernosti in pomanjkanje izkušenj izraţa urnik »Rio mare«, priloţen reviji, ki je povrh 

vsega brez pojasnila zapisan v hrvaškem jeziku (Cicido 4, 2004). Pomanjkanje izkušenj pri 

oglasu s sporočilom »Vročica preteklosti!« meji ţe na vulgarnost, saj opisuje dekleta – igrače 

kot modne, privlačne, zapeljive, ki vedo, kako se polno in avanturistično ţivi (Cicido 4, 

2004). Oblika predstavitve »barbie« punčk je vsekakor sporna in vprašljiva. Oglas poraja ţe 

vprašanje dostojnosti, saj vzbuja pozornost zaradi izzivalnosti in obenem uporablja namige, 

povezane s spolnostjo. 3. člen SOK-a namreč pravi, da oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, 
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kar bi ţalilo javnost v smislu splošno prevladujočih pravil o dostojnosti. »Oglaševanje ne sme 

nasprotovati samoumevni enakopravnosti med spoloma niti prikazovati moškega, ţenske ali 

otroka na ţaljiv oziroma podcenjujoč način. Prikazovanje golote in spolnih namigovanj zgolj 

zaradi šokiranja ali zbujanja pozornosti ter brez smiselne povezave z izdelkom ni 

sprejemljivo.« Neetičnega oglaševanja v smislu ustvarjanja manjvrednostnega občutka med 

bralci nisem našla. V analiziranih Cicidojih tudi nisem zasledila oglasov o alkoholnih ali 

tobačnih izdelkih, prav tako ni bilo vsebin, ki bi nakazovale na nevarne ţivljenjske situacije, 

predmete.  

 

Graf 7.3  Deleţ označenih in neoznačenih hibridnih sporočil 

 

 

Največ je bilo neoznačenih hibridnih sporočil, in sicer 327 oziroma 55,1 odstotka. 

Prevladujejo logotipi oziroma imena podjetij, proizvajalcev ob besedilu, v zgodbi, predvsem 

pa se ti prikriti načini oglaševanja pojavljajo v prvi polovici revije, torej ne na za to 

predvidenih zadnjih straneh. Kot kaţe, je najlaţji pristop oglaševalcev do uporabnikov revije 

Cicido – otrok ali staršev – sponzoriranje raznih nagradnih vprašanj oziroma podeljevanje 

nagrad v raznih igrah. 
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Med 149 označenimi hibridnimi sporočili so bili oglasi, ki so bili sicer označeni s pripisi 

oglasno sporočilo, sponzor objave ali interni oglas in objavljeni na zadnjih straneh revije, 

vendar pa so bili zaradi oblike, v kateri so bili podani (kriţanke, zgodbice, rebusi, druge 

igrarije), teţje prepoznavni kot oglasi.  

 

Graf 7.4  Pojavne oblike neoznačenih hibridnih sporočil 

 

 

Analizirala sem tudi, za katere izdelke ali storitve je bilo v obravnavanem desetletju največ 

oglasnih sporočil in koliko jih je bilo spornih znotraj posamezne skupine izdelkov. Slednje 

sem razdelila na devet opisanih področij v prejšnjem podpoglavju. Rezultate analize prikazuje 

tabela 7.3. 

 

V analiziranem desetletju je bilo največ oglasov izdajatelja Cicibana in Cicidoja, Zaloţbe 

Mladinska knjiga, in sicer 307 oziroma skoraj 37 odstotkov od skupno 836 oglasov. Izmed 

teh je bilo neoznačenih 141 oglasov v zvezi s knjigami omenjene zaloţbe oziroma dobrih 38 

odstotkov glede na vse neoznačene oglase v revijah. Največ primerov (111) neoznačenih 

oglasnih sporočil za knjige Zaloţbe Mladinska knjiga se je pojavljalo v obliki logotipa. 
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Na drugem mestu po številu oglasov v reviji Cicido so oglasi za razne igrače (123). Skoraj 

polovica oglasov za igrače ni bila označena, pojavljali so se v obliki logotipov ali nagradnih 

iger. Na tretje mesto po številu oglasov glede na posamezna področja se uvrščajo oglasna 

sporočila za prehrambene izdelke (106), na četrto pa oglasi za področje 

zabava/rekreacija/prosti čas (99), kjer velik deleţ prispevajo oglaševanja za posamezne 

oddaje Radia in Televizije Slovenija. 

 

Analiza oglasov je pokazala, da je bila večina oglasnih vsebin v obravnavanem obdobju 

spornih zaradi kršitev samoregulativnih aktov in zakonskih predpisov o prepovedi hibridnega 

sporočanja, zato sem v tabelo vključila le podatke o odstotkih kršitev prepovedi hibridnega 

sporočanja za posamezno področje. Rezultate analize podrobneje kaţe Tabela 7.3. V 

omenjeni tabeli bom podrobneje razdelala tudi kršitve (samo)regulative o prepovedi 

hibridnega sporočanja po posameznih področjih oglaševanja. 
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Tabela 7.3  Kršitve po posameznih področjih oglaševanja, vključno s spornimi 

(neoznačenimi) oglasi znotraj posamezne skupine izdelkov 

TIP KRŠITVE  SKUPAJ  NEOZNAČENI OGLASI   

  

Področje 

oglaševanja 

Število 

vseh 

oglasov 

Deleţ 

(%) 

vseh 

oglasov 

L
o
g
o

 

K
ri

ţa
n

k
a

 

R
eb

u
s 

N
a
g
ra

d
a

 

Ig
ra

ri
ja

 

V
S

I 
N

E
O

Z
N

A
Č

E
N

I 

Deleţ 

(%) 

vseh 

oglasov 

Igrače 123 14,71 31 5 0 23 2 61 16,44 

Bančne/ 

zavarovalniške/ 

potne storitve 

50 5,98 2 0 2 1 2 7 1,89 

Prehrambni izdelki 106 12,68 12 0 1 7 0 20 5,39 

Higiena 21 2,51 6 0 0 0 0 6 1,62 

Oglasi Zaloţbe 

Mladinska knjiga 
307 36,72 111 0 0 28 2 141 38,01 

Učni pripomočki 12 1,44 5 0 0 4 0 9 2,43 

Mobilni operater 43 5,14 23 0 4 9 0 36 9,70 

Zabava/rekreacija/p

rosti čas 
99 11,84 34 0 1 3 1 39 10,51 

Drugo 75 8,97 48 0 1 2 1 52 14,02 
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Graf 7.5  Deleţi oglasov na posameznih področjih 

 

 

Kot prikazuje spodnja tabela 7.4, se neoznačeni oglasi največkrat skrivajo v obliki logotipov v 

besedilu ali ob njem, pa tudi v raznovrstnih nagradnih igrah in sponzoriranju. Dobro tretjino 

(38 odstotkov) vseh neoznačenih hibridnih sporočil se nanaša na oglase domače zaloţniške 

hiše ZMK, v največji meri v obliki logotipov. Da gre za interne oglase, so označili le 

nekajkrat. Komentar urednice Slavice Remškar: »V skladu z mnenjem naše pravne službe se 

glede tega ravnamo po 46. členu ZMED-a (Zakona o medijih, op. a.) (2): Za oglase po tem 

zakonu ne štejejo naslednje programske vsebine: - obveščanje izdajatelja v zvezi s 

programskimi vsebinami njegovega medija (npr. napovedi lastnih izdaj oziroma oddaj) … Po 

tem se ravnamo, ko oglašujemo naše knjige,« (Priloga A). 

 

Ugotavljam, da je bilo med oglasi za igrače pribliţno enak deleţ označenih kot neoznačenih 

hibridnih sporočil (62 oziroma 61 oglasov). Med slednjimi jih je bilo največ v obliki 

logotipov (31 odstotkov) in nagrad (23 odstotkov). Prehrambeni izdelki so v večji meri 
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predstavljeni kot označena hibridna sporočila, le v 5,39 odstotkih sem jih zasledila kot 

neoznačena hibridna sporočila, v obliki logotipa ali pa nagradne igre. V celotni analizi sem po 

lastni presoji odkrila le 12 oglasov za učne pripomočke, od tega je bilo 9 neoznačenih 

hibridnih oglasov, spet največkrat kot logotip (5) ali nagrada (4). Desetina (9,7 odstotkov) 

oglasov mobilnih operaterjev v reviji Cicido se pojavlja v oblili neoznačenih hibridnih 

sporočil, kot logotip (23), nagrada (9) ali rebus.  

 

Sporni oglasi s področja zabava, rekreacija in prosti čas so bili največkrat (60) objavljeni 

kot označena hibridna sporočila. V 39 primerih sem zasledila neoznačene oglase s tega 

področja, in sicer v obliki logotipov ali drugih igrarij (povezovanje, barvanje, uganke, vabila 

k poslušanju …). Oglasi s področja »drugo« (pohištvo, letalski, ţelezniški promet, ponudniki 

goriv, gradbena in tekstilna podjetja …) pa se večinoma pojavljajo kot neoznačena hibridna 

sporočila v obliki zgodbic z vključenim logotipom ali imenom podjetja in predstavljajo 14 

odstotkov vseh neoznačenih hibridnih sporočil v analizi.  

 

V skupini »higiena« sicer ni veliko neoznačenih oglasnih sporočil, vsa pa se pojavljajo kot 

neoznačena hibridna sporočila v obliki zgodbic z vključenim logotipom ali imenom podjetja 

(6 odstotkov). Podobno velja za naročnike oglasov bančnih in zavarovalniških storitev; 

njihovi oglasi so bili v večini primerov označena hibridna sporočila, le v 1,89 odstotkih 

primerov sem odkrila neoznačene oglase. 
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Tabela 7.4  Tipi kršitev po posameznih področjih oglaševanja 

TIP KRŠITVE NEOZNAČENI OGLASI 

PODROČJE 

OGLAŠEVANJA L
o
g
o

 

K
ri

ţa
n

k
a
 

R
eb

u
s 

N
a
g
ra

d
a

 

Ig
ra

ri
ja

 

V
S

I 
N

E
O

Z
N

A
Č

E
N

I 

Deleţ 

vseh 

oglasov 

(%) 

Igrače 31 5 0 23 2 61 16,44 

Bančne/ 

zavarovalniške/potne 

storitve 

2 0 2 1 2 7 1,89 

Prehrambni izdelki 12 0 1 7 0 20 5,39 

Higiena 6 0 0 0 0 6 1,62 

Oglasi Zaloţbe 

Mladinska knjiga 
111 0 0 28 2 141 38,01 

Učni pripomočki 5 0 0 4 0 9 2,43 

Mobilni operater 23 0 4 9 0 36 9,70 

Zabava/rekreacija/ 

prosti čas 
34 0 1 3 1 39 10,51 

Drugo 48 0 1 2 1 52 14,02 

SKUPAJ 272 5 9 77 8 371 100,00 
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Graf 7.6  Pojavne oblike kršitev po posameznih področjih oglaševanja 

 

 

V nadaljevanju bom podrobneje prikazala posamezne oglase, ki so najpogosteje kršili 

medijske zakone in predpise o prepovedi hibridnega sporočanja po posameznih podtipih 

znotraj posameznega področja oglaševanja.  

 

7.4  Vsebinska opredelitev in argumentacija primera kršitve: Viki 

krema  

Revija Cicido je, kot večkrat rečeno, namenjena otrokom od drugega leta naprej. Upoštevajoč, 

da so ciljna skupina ustvarjalcev predšolski otroci, pa v revijo gotovo ne sodijo zavajajoči 

oglasi in prikrito oglaševanje. V nadaljevanju bom vsebinsko opredelila izbran primer kršitve 

pri oglaševanju Viki kreme.  
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Slika 7.5  Oglas za čokoladno kremo Viki v reviji Cicido: Indijanček Viki na poti v 

deţelo kokosa 

 

Vir: Cicido 10, junij 2001.  

 

Avtor stripa je Miki Muster, ki je poznan kot nekdaj odličen ustvarjalec oglasnih sporočil s 

pomočjo stripa in figur. Indijanček, oglasni lik za Viki kremo, nastopa v Cicidojevi zgodbici v 

nadaljevanjih v obliki stripa. Menim, da je to primer zavajanja otrok, saj gre za prepletanje 

oglasnega sporočila z določenim zaščitnim znakom (oglasno maskoto) in zgodbe, česar pa 

otrok ne razlikuje. Takšno oglaševanje je zakonsko prepovedano, saj zlorablja otroško 

naivnost in neizkušenost. Poleg tega pa bi moralo biti oglaševanje v revijah, ki so 

sofinancirane iz javnih sredstev, prepovedano ali vsaj skrajno omejeno pri vsebini in obsegu.  

 

Eno izmed pomembnejših določil, ki definirajo prikrito oglaševanje, izvira iz Portoroške 

listine o etični nedopustnosti prikritega oglaševanja (2000), in pravi:  

 

Odnosi z mediji ne smejo biti izvajani na način, ki bi lahko pri povprečnem bralcu, poslušalcu 

ali gledalcu vzbujal vtis, da gre za novinarski prispevek, če gre v resnici za plačano objavo. 

Vsaka plačan objava v medijih je oglas. Oglasi se objavljajo na način, ki je povprečnemu 

bralcu ali poslušalcu prepoznaven kot oglas. Ni dopustno plačevati za objave, ki bi z dejanjem 

plačila dejansko bile oglasi, pri povprečnem bralcu, poslušalcu ali gledalcu pa bi vzbujale 

vtis, da gre za uredniške objave. 
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Pri obravnavanem oglasu (Indijanček Viki) je sicer ob strani z drobnim tiskom napisano, da 

gre za oglasno sporočilo, vendar menim, da otroci tega ne zaznavajo in niti ne razumejo. 

Omenjeno objavo jemljejo kot stripovsko zgodbico. Opozorila bi še na eno določilo, ki 

definira prikrito oglaševanje. To je Listina o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorabe 

novinarskega prostora (2001), ki pravi: »Vsaka plačana objava v medijih je oglas, ki mora biti 

objavljen tako, da je bralcu, gledalcu ali poslušalcu prepoznaven kot oglas. Objave, ki bi z 

dejanjem plačila dejansko bile oglas, pri bralcu, poslušalcu ali gledalcu pa zbujale vtis, da gre 

za uredniške objave oziroma delo novinarjev, niso dopustne.« V tem primeru je sicer 

objavljeno, da gre za oglasno sporočilo, vendar pa je le-to posredovano otrokom v dokaj 

nenavadni obliki. Ravno zato, ker je v obliki stripa, je otrokom še bliţje, saj se navdušujejo 

nad Indijančkom Vikijem. Prepričana sem, da otroci tega oglasa ne zaznavajo kot oglas in gre 

za tipično prikrito oglaševanje, kjer oglaševalec izkorišča otroško nevednost oziroma 

naivnost. Tudi 47. člen ZMED (2006) pravi:  

 

Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričevalo bralca, poslušalca oziroma 

gledalca, da v primeru objave posameznega oglasa ne gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito 

oglaševanje odgovarjata naročnik objave in odgovorni urednik. V primeru prikritega 

oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno z namenom. Pri oglaševanju je prepovedano 

uporabljati tehnične postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne omogočajo 

zavestnega zaznavanja oglaševalskih vsebin. 

 

To določilo se prav tako navezuje na prikrito oglaševanje in izrecno določa, da je 

prepovedano uporabljati tehnične postopke (v obravnavanem primeru strip), ki bralcem 

(otrokom) ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševalskih vsebin. 

 

Tudi SOZ ima določila, ki se navezujejo na otroke, in sicer 12. člen SOK-a, z naslovom 

Otroci in mladina, ki pravi: »Oglasna sporočila ne smejo zlorabljati naravne lahkovernosti 

otrok ali pomanjkanja njihovih ţivljenjskih izkušenj.« Določilo opozarja na otroško naravno 

lahkovernost in mislim, da ni primerno, da ravno to potem izrablja najbolj priljubljena revija 

(oziroma njeni oglaševalci) med temi istimi otroci.  
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7.5  Primeri oglaševalskih kršitev na posameznih področjih 

V tem poglavju bom podrobneje opredelila oglase, ki so najpogosteje kršili medijske zakone 

in predpise o prepovedi hibridnega sporočanja po posameznih podtipih znotraj posameznega 

področja oglaševanja. 

 

Slika 7.6  Oglas za bančne/zavarovalniške storitve 

  

Vir: Cicido 3, november 2002.                         Vir: Cicido 2, oktober 1999. 

 

Slika 7.6 prikazuje oglas za storitve podjetja Nova ljubljanska banka d. d.. Oglasi za bančne, 

poštne in zavarovalniške storitve so bili v analiziranem desetletju največkrat objavljeni kot 

označena hibridna sporočila. Na levi strani je sicer napis v drobnem tisku »sponzor objave« in 

logotip podjetja, vendar če bralec ni pozoren, ga zlahka spregleda. Logotip Nove ljubljanske 

banke je še na desni strani, pod ilustracijo. Oglas za storitve banke je podan skozi prijetno 

zgodbico o maskoti Toli, ki vabi k varčevanju. V drugi stripovski zgodbici pa je prikazan 

fantek Miha, ki sta mu dedek in babica dala denar, ki ga lahko porabi takoj ali pa ga 

privarčuje. Naslov zgodbice je »Varčevati je lahko«, poleg pa je prazen okvir, kamor mladi 

bralci lahko narišejo, kaj bi si kupili s privarčevanim denarjem. V tem primeru tudi ni bilo 

oznake, da gre za oglasno sporočilo Ljubljanske banke. Oglas bi zaradi oblike zlahka 

zamenjali za kakšno drugo vsebino, saj gre za zgodbico, ki s slikovito ilustracijo še dodatno 

prikriva, da gre za plačano vsebino. Nepozoren bralec, še posebej pa otrok, zlahka spregleda 

napis »sponzor objave« ob levem robu oglasa Toli svetuje. 
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Slika 7.7  Oglas za prehrambeni izdelek 

   

Vir: Cicido 4, december 2004.                             Vir: Cicido 6, februar 2004. 

 

Slika 7.7 prikazuje oglas za namaz Rio mare Paté in Alpsko mleko Ljubljanskih mlekarn. 

Večina spornih oglasov za prehrambene izdelke je bila v analiziranem desetletju sicer 

označenih hibridnih sporočil, a v omenjenih primerih oglasa nista bila označena s pripisom 

oglasno sporočilo, niti nista bila pomaknjena na zadnje strani revije. Tudi zaradi oblike, v 

kateri sta bila podana, torej zgodbice o zdravi mlečni prehrani in neke oblike igrariji glede 

šolskega urnika, sta oglasa zagotovo teţko prepoznavna kot plačana vsebina. Ljubljanske 

mlekarne se denimo pojavijo tudi pri labirintu z Lučko, a nikjer ni navedeno, da gre za 

oglasno sporočilo. Pri šolskem urniku, ki je hkrati oglas za ribji namaz Rio mare Paté, je 

moteča in nerazumljiva tudi uporaba tujega (hrvaškega) jezika. 
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Slika 7.8  Oglas za igračo 

  

Vir: Cicido 10, junij 2000.                                     Vir: Cicido 1, september 1999 

 

Slika 7.8 je oglas v obliki nagradnega vprašanja Katero vozilo uporablja Jaka na sliki? 

Izţrebanci dobijo nagrade Lego. Omenjeno podjetje se pogosto pojavlja v reviji Cicido, 

predvsem v tako imenovanih nagradnih izpolnjevalkah, kjer sem nekajkrat zasledila logotipa 

za Lego in Duplo brez kakršnihkoli oznak. Desni del slike pa prikazuje tipičen primer oglasa 

za igrače v obliki kriţanke. Pri analizi neoznačenih hibridnih sporočil sem prednostno 

obravnavala obliko, v kateri je bil oglas podan. V tem primeru gre sicer za nagradno 

izpolnjevanko, vendar sem oglas glede na njegovo obliko uvrstila v podtip neoznačena 

hibridna sporočila – kriţanka. Analiza je pokazala, da so bile igrače najpogosteje oglaševane 

prav v tej obliki in pa v obliki logotipov. Ob nagradni kriţanki je logotip Direndaj, zasledila 

pa sem tudi primere, ko se je logotip pojavil kar dvakrat. Enkrat ţe ob naslovu in drugič pod 

kriţanko, kjer je tudi kontakt zastopnika igrač, primer Burago v Sloveniji, podjetja Hribar in 

otroci. 
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Slika 7.9  Oglas za izdelek za osebno nego 

 

Vir: Cicido 11, junij/julij 2003. 

 

Slika 7.9 je oglas za izdelke za osebno higieno. Večina spornih oglasov s tega področja 

oglaševanja je bilo označenih hibridnih sporočil, kar pomeni, da je bil oglas sicer označen s 

pripisom »sponzor objave« in logotipom podjetja v spodnjem desnem kotu. V tem primeru je 

desno spodaj napis »brezplačna objava«, logotip Vichy pa je podan v obliki slikanice s 

poučnimi nauki o zaščiti pred soncem. Slikanica s primeri iz vsakdanjega ţivljenja otroke 

poziva k varnemu gibanju na soncu, zaščitnimi oblačili in izdelki za zaščito pred soncem z 

visokim faktorjem. V omenjenem primeru so ob robu tudi logotipi ostalih sodelujočih v 

preventivnih akcijah, Šola o soncu in Zdruţenje slovenskih dermatologov.  
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Slika 7.10  Logotip izdelka za osebno higieno sredi besedila zgodbe 

 

Vir: Cicido 4, december 1998. 

 

Med oglasi, ki so se nanašali na osebno nego in higieno, so prevladovali liki oziroma junaki, 

ki otrokom pripovedujejo določeno zgodbo. Med drugim tudi predstavnika linije za otroke 

nilskega konja Hipa in njegovega prijatelja ptička Pipa. Otroci tako teţje prepoznajo, da gre 

za plačano vsebino in pravzaprav za oglas za šampon.  
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Slika 7.11  Primer oglasa izdajatelja Cicibana, Zaloţbe Mladinska knjiga 

 

Vir: Cicido 1, september 2006. 

 

Slika 7.12  Oglas Zaloţbe Mladinska knjiga, igra labirint 

 

Vir: Cicido 2, oktober 2002. 
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Slika 7.11 prikazuje oglas za knjige Zaloţbe Mladinska knjiga, ki je tudi izdajatelj več revij, 

med drugim Cicibana in Cicidoja. Večina oglasov ZMK je bila objavljena prav v tej obliki, 

torej kot neoznačena hibridna sporočila, in sicer v obliki zgodbice. V večini primerov 

tovrstnih internih oglasov je najprej objavljeno neko besedilo, primer pesmice in njen notni 

zapis, ob koncu pa je fotografija pesmarice, iz katere je zapis vzet in navedba popolnega 

kontaktnega naslova izdajatelja knjige, torej ZMK. O spornosti tovrstnih oglasov sem 

povprašala tudi urednico revije Slavico Remškar in Anjo Klemenčič iz Sluţbe oglasnega 

trţenja. Soglasno sta odgovorili, da se v skladu z mnenjem njihove pravne sluţbe glede 

oglaševanja svojih literarnih del ravnajo po 46. členu ZMED-a, po katerem se za oglase ne 

štejejo programske vsebine, v katerih izdajatelj obvešča v zvezi s programskimi vsebinami 

njegovega medija (npr. napovedi lastnih izdaj oziroma oddaj). Glede na mojo analizo je 

tovrstnih, internih oglasov v Cicidoju, ogromno, a se ti kot kaţe ne štejejo v 10-odstotno 

oglasno kvoto. Morda so informacije o viru posamezne zgodbe, pesmice dobrodošle za starše, 

a v tem primeru bi bilo smotrno takšne oglase označiti s pripisom, kot je »obvestilo za starše«. 
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Slika 7.13  Primer oglasa s področja zabava, rekreacija in prosti čas 

 

Vir: Cicido 3, november 2005. 

 

Na sliki 7.13 so prikazani RTV-jevi risani junaki, a nikjer ni pripisa »promocijsko besedilo«, 

kot je to navadno ob televizijskih vsebinah, ki so predstavljene v Cicidoju. Ob fotografijah 

risanih junakov so vprašanja za mlade bralce o tem, kje nastopajo omenjeni junaki in kateri so 

njihovi najljubši. Oglase za razne otroške oddaje, predvsem za oddajo Ringaraja na 1. 

programu Radia Slovenija, sem v analizi uvrstila na področje zabava, rekreacija in prosti čas.  

Največ spornih oglasov s tega področja je bilo formuliranih v obliki neoznačenih hibridnih 

sporočil, in sicer v obliki zgodbic. V večini primerov je bila objavljena neka vsebina, 

največkrat pesmica in njen notni zapis, pod njim pa logotip Radiotelevizije Slovenija s 

pripisom, da se lahko otroci omenjeno vsebino lahko naučijo v radijski oddaji Ringaraja, ki 

bo ob določenem datumu in uri na prvem programu Radia Slovenija. 
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Slika 7.14  Primer oglasa mobilnega operaterja 

 

Vir: Cicido 7, marec 2001. 

 

Oglasi s področja storitev mobilnih operaterjev in ponudnikov telekomunikacij so se v moji 

analizi uvrstili na četrto mesto po pojavnosti v obliki neoznačenih hibridnih oglasov, 

največkrat v obliki logotipa. Storitve podjetij, večinoma Mobitela d. d. ali Siola, so bile 

pogosto predstavljene skozi zgodbe o posameznih ţivalih, pticah, ki so bile tudi na slikah 

telefonskih kartic omenjenega operaterja. Oglasi so bili naročeni v sodelovanju z Društvom za 

opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, formulirani kot poučni članki o posameznih vrstah 

ptic, hkrati pa je bilo na koncu še nagradno vprašanje o predstavljeni ptici, za katerega je 

nagrado prispeval omenjeni mobilni operater. Oglasi so sicer imeli ob desnem spodnjem robu 

v drobnem tisku pripis propagandno sporočilo, a se ga je zaradi oblike oglasa zlahka 

spregledalo. V tem primeru gre za Mobitelovo sponzoriranje Cici Vesele šole.  

 

Slika 7.15  Primer oglasa za učni pripomoček 

 

Vir: Cicido 1, september 2001. 
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Tudi Umetnija meseca je sponzorirana stalna rubrika v Cicidoju. V njej nagrajenec prejme 

praktično nagrado. Na sliki 7.15 so za nagrado barvice Caran Dʼache, ki jih podarja podjetje 

Inţeniring plus d.o.o., spornost pa vidim v dvojnem logotipu, medtem ko nikjer ne piše, da 

gre za sponzorsko objavo. Omenjena rubrika se pogosto navezuje na učne pripomočke 

različnih podjetij, sporni oglasi za to področje oglaševanja pa so se v analiziranem desetletju 

Cicidojev največkrat pojavili v obliki neoznačenih hibridnih sporočil, natančneje nagradnih 

iger. Pri objavi nagrajenca je navadno fotografija nagrade in pod njo neke vrste vizitka 

podjetja z njegovim logotipom in podatki trgovin, kjer je izdelke omenjenega podjetja 

mogoče kupiti (npr. prodajalna Antus). 

 

Slika 7.16  Zloraba lahkovernosti in pomanjkanja izkušenj 

 

Vir: Cicido 4, december 2004. 

 

V prilogi z naslovom Pomladne barve v navedeni številki Cicidoja sem zasledila vpadljiv 

oglas za punčke Bratz Flashback Fever, podjetja Hibisco d.o.o., z naslovom na strani 

»Vročica preteklosti!«. Ob fotografiji piše, da so modne, privlačne, zapeljive, da vedo, kako 

se modno in polno ţivi, kje so zabave in avanture. Sicer označeno oglasno sporočilo sem 
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uvrstila med kršitve o zlorabi lahkovernosti in pomanjkanju izkušenj. Po moji presoji je 

oblika predstavitve »barbie« punčk sporna in vprašljiva. Oglas poraja ţe vprašanje 

dostojnosti, saj vzbuja pozornost zaradi izzivalnosti in obenem uporablja namige, povezane s 

spolnostjo. 3. člen SOK-a (1999) namreč pravi, da oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar 

bi ţalilo javnost v smislu splošno prevladujočih pravil o dostojnosti. »Oglaševanje ne sme 

nasprotovati samoumevni enakopravnosti med spoloma niti prikazovati moškega, ţenske ali 

otroka na ţaljiv oziroma podcenjujoč način. Prikazovanje golote in spolnih namigovanj zgolj 

zaradi šokiranja ali zbujanja pozornosti ter brez smiselne povezave z izdelkom ni 

sprejemljivo.« 

 

7.6  Urednica in produktni vodja Sluţbe za oglasno trţenje o 

(samo)regulaciji  

Tako urednica Slavica Remškar kot produktni vodja Sluţbe oglasnega trţenja Anja 

Klemenčič sta povedali, da oglase pred objavo v revijah pri ZMK-ju skrbno pregledajo, ali so 

v skladu z obstoječo zakonodajo. Zatrdili sta, da so vsi oglasi v reviji Cicido v skladu z 

določili ZMED-a in da oglase dosledno označujejo, čeprav kaţe moja analiza drugačne 

ugotovitve. Remškarjeva je sicer priznala, da so določila ZMED-a zelo ohlapno formulirana 

in dopuščajo različne interpretacije, prav zaradi tega pa po njenem mnenju prihaja do 

posameznih kršitev. Skladnost oglasa z obstoječo zakonodajo sicer preverjajo ţe v Sluţbi 

oglasnega trţenja, obvezno pa se o njej izreče odgovorni urednik. Kadar je potrebno, 

pridobijo še pisno pravno mnenje v pravni sluţbi ZMK. Remškarjeva je dejala, da se uredniki 

glede oglasov sklicujejo tudi na SOK, za njihovo pravno sluţbo pa je odločilen samo ZMED. 

Po besedah Anje Klemenčič do kršitev oglaševalskega kodeksa ne prihaja. Merilo pri izbiri 

oglaševalcev je, da oglašujejo v skladu z ZMED-om. Klemenčičeva je poudarila, da oglasi 

zavzemajo do največ 10 odstotkov vsebine in so samo na zadnjih straneh revije, s čimer pa se 

po analizi Cicidojev v 10-letnem obdobju izhajanja ne strinjam. 

 

Na vprašanje, ali se je ob morebitnih kršitvah oglaševalskega kodeksa na uredništvo ţe 

obrnila tudi fizična ali pravna oseba, in ali je oglaševalsko razsodišče pri Cicidoju kdajkoli 

uporabilo kakšne sankcije, je Slavica Remškar pojasnila, da so do oglasov, ki oglašujejo npr. 

nezdravo hrano in spolno stereotipne igrače, kritični posamezni starši in člani časopisnega 

sveta. Po njenih trditvah so do tovrstnih oglasov odklonilno naravnani tudi sami uredniki, 

vendar pa ZMED nikakor ne daje trdnih izhodišč za določanje, katera hrana da je nezdrava, 
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kakšen oglas spodbuja npr. spolne stereotipe, nasilno vedenje … Tako je kakršnakoli sankcija 

po besedah Remškarjeve nemogoča, saj ostanejo odzivi uporabnikov revij le pri različnih 

interpretacijah. 

 

K mojim ugotovitvam, da deleţ neoznačenih oglasov po letu 2005 vendarle upada, kar kaţe 

na to, da so ustvarjalci revije v večji meri upoštevali (samo)regulacijo pri prepletanju netrţnih 

in trţnih vsebin, je urednica pritrdila, češ da so tako naročniki oglasov kot ustvarjalci revije 

vedno bolj občutljivi in dosledni pri vsebinah. Na vprašanje, ali se je uredništvo ţe srečalo s 

primerom, da bi mu jim podjetje za objavo poslalo oglas, prikazan kot novinarski prispevek, 

pod pogojem, da bo podjetje umaknilo vse oglase iz časopisa/revije, če uredništvo članka ne 

bo objavilo, je Remškarjeva zatrdila, da se s tovrstnim nedopustnim pritiskom pri Cicidoju še 

niso srečali. Klemenčičeva je povedala, da se je ţe zgodilo, da so zavrnili kakšen oglas, ki ni 

bil v skladu z zakoni in pravili oziroma je bil neustrezen. Posledic v obliki kakršnihkoli 

sankcij za naročnika pa navadno ni. 

 

Sogovornici sta prepričani, da je oglaševanje nujno, če ţelijo obdrţati estetsko in strokovno 

kakovost revije na sedanji ravni. Vloţek za avtorske honorarje vrhunskih umetnikov in 

priznanih strokovnjakov je namreč po njunih trditvah zelo visok. Klemenčičeva je pojasnila, 

da s prihodki od naročnin oziroma prodaje vsi stroški niso pokriti, zato so oglasi nujni. 

Zavedajo pa se, kako pomembno je, da so vsa oglasna sporočila v skladu z ZMED-om, da so 

jasno označena ter oblikovno ločena, za kar skrbijo tako v oglasnem trţenju kot tudi 

uredništvu revij. Klemenčičeva je opomnila tudi na to, da bi bilo zanimivo raziskati, kolikšen 

znesek namenjajo v ZMK-ju za avtorske honorarje revij Ciciban in Cicido, ki imata velik 

deleţ izvirnega avtorskega dela vrhunskih slovenskih ustvarjalcev in strokovnjakov, v 

primerjavi s sredstvi, ki jih za avtorske honorarje namenjajo primerljive revije za otroke pri 

nas. Iz takšne primerjave bi po njenih besedah lahko razbrali, zakaj morajo v revijah Ciciban 

in Cicido objavljati tudi oglase; namreč, da vzdrţujejo kakovost avtorskega dela, objavljenega 

v njih. Ustvarjalci revije se po njenih zagotovilih zavedajo, da oglasne strani za naslovnike 

niso nujno zanimive, da jih nekateri doţivljajo kot balast in obremenjevanje z neţelenimi 

sporočili, zopet drugi pa kot informiranje. Zato ţe desetletja vztrajajo pri samoomejitvi 

oglasnega prostora, ki da je od drugih sporočil likovno jasno ločen. Strokovna sodelavka 

Sluţbe oglasnega trţenja je povedala še, da si nekateri naročniki (podjetja) zelo prizadevajo, 

da bi bilo oglaševanje, namenjeno otrokom, kakovostno. Kot je zatrdila, si vsi skupaj ţelijo, 
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da bi bile vse informacije, namenjene otrokom, jezikovno prečiščene, kakovostno oblikovane 

in spoštljive. 

 

Tudi urednica je priznala, da se zavedajo, da predšolski otrok še ne zmore ločevati med 

umetnostnim, poljudno izobraţevalnim in – na drugi strani praktičnosporazumevalnim 

besedilom – oglasom. Zato so ta sporočila po njenem v skladu z ZMED-om, v reviji pa 

dosledno označena in tudi oblikovno ločena. Kot je še pojasnila Remškarjeva, na 

delavnicah o uporabi njihovih revij starše, vzgojiteljice in učiteljice spodbujajo, naj tudi 

ob oglasih učijo otroke o lastnostih oglasnih sporočil in jih na ta način usposabljajo za 

kritično razumevanje. 
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8 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA ZA ODPRAVO KRŠITEV  

 

Analiza izvodov Cicidoja v desetletnem obdobju je pokazala, da število spornih oglasov po 

letu 2005 rahlo, a neznačilno upada, vendar pa je zaskrbljujoč deleţ hibridnih sporočil. 

Označevanj oglasov, ki so neke vrste hibrid z drugo obliko, s pripisi oglasno sporočilo, 

promocijska vsebina, sponzor objave, je kar 25 odstotkov. V Sluţbi oglasnega trţenja 

omenjene revije navajajo, da velja 10-odstotna kvota oglasov na izvod revije, vendar je moja 

analiza pokazala, da je oglasov več. Po moji presoji v kvoto ne štejejo le oglasi na zadnjih 

straneh revije, ampak tudi razni oglasni logotipi ob zgodbicah, kriţankah, igrarijah. 

Največkrat, kar v 99,2 odstotkih primerov, so bile kršene zakonske regulative in 

samoregulativni akti o prepovedi hibridnega sporočanja. Med temi pa je bilo največ 

neoznačenih hibridnih sporočil, in sicer 74,1 odstotek. Omenjen deleţ bi bil drastično manjši, 

če bi odštela interne oglase domače zaloţbe oziroma izdajatelja revije. Sporni se mi namreč 

zdijo oglasi izdajatelja revije, ZMK; takih je kar 37 odstotkov vseh oglasov. Odgovorna 

urednica je povedala, da se pri tem ravnajo po 46. členu ZMED-a, po katerem se obveščanje 

izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami njegovega medija ne štejejo k oglasom. Kljub 

temu menim, da je predstavitev številnih knjiţnih izdaj ZMK-ja pretirano. Poleg tega so ob 

knjigah vedno navedeni vsi trţni kontakti, kar po moji presoji ne sodi k obveščanju o 

programskih vsebinah medija, v tem primeru revije Cicido. 

 

Rezultati analize morda presenečajo. Vendar pa je bil visok odstotek oglasov, ki so kršili 

(samo)regulativo o prepovedi hibridnega sporočanja (znotraj tega kar 25,1 odstotek označenih 

hibridnih sporočil), posledica premalo definiranih zakonskih in samoregulativnih predpisov. 

V analizi sem kar nekaj oglasov s pripisom oglasno sporočilo, sponzor objave in podobno, 

objavljenih na zadnjih straneh revije, zaradi oblike, v kateri so bili predstavljeni, obravnavala 

kot označena hibridna sporočila. Menim, da bi morala zakonodaja jasno definirati formulacijo 

oglasnih oblik, da so jasno ločene od ostalih vsebin in jasno prepoznavne kot plačana vsebina. 

To toliko bolj velja v primerih, ko so ciljna skupina otroci. Tudi odgovorna urednica in 

produktni vodja Sluţbe oglasnega trţenja pri ZMK-ju priznavata, da so medijska zakonodaja 

in samoregulativni akti, ki urejajo področje oglaševanja otrokom, premalo natančno 

definirani. A pri natančnem prebiranju ponudbe oglaševanja pri omenjeni zaloţbi naletimo 

tudi na razlago, kaj so igrarije in zakaj jih sponzorirati; izdajatelj torej sam vabi oglaševalce, 

da z nagradnimi igrami in oglasi v obliki različnih igrarij pritegnejo otroke. Hkrati pa otroci 
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takšnih oglasov ne razumejo kot plačanih, neke vrste »vsiljenih« vsebin. Do kršitev 

(samo)regulacije zatorej prihaja zaradi premalo natančnih definicij predpisov, ki si jih lahko 

oglaševalci, zaloţniki in celo vsak posameznik razlaga po svoje.  

 

Kljub vsemu lahko glede na vsa oglaševalska določila in zakonodajo ugotovimo, da področje 

prikritega oglaševanja v naših zakonih in kodeksih ni slabo pokrito. Vse tri strani 

oglaševalskega trikotnika se dobro zavedajo, kje so meje, kaj je dovoljeno in kaj ni. Glavne 

razloge za to, da ta problem v Sloveniji še vedno obstaja, bi strnila v naslednje točke:  

 retroaktivnosti razsodišč in drţavnih organov, 

 teţka dokazljivost prikritih oglasov, 

 blage sankcije, 

 slabo poznavanje pravil igre posameznikov v stroki, 

 neetičnost uporabnika. 

 

Inšpektorji in razsodišča reagirajo šele ob prijavi kršitve. Glede na obseg oglaševanja v 

posamezni drţavi lahko razumem, da bi bilo sprotno spremljanje vseh oglasov velik strošek. 

Pa vendar menim, da bi bilo treba na tem področju nekaj spremeniti, saj je prijav prikritega 

oglaševanja izredno malo. Morebitne kršitve lahko prijavi vsak posameznik, vendar pa je le 

malo posameznikov zunaj oglaševalske stroke, ki so seznanjeni z določili, zakoni, kodeksi. 

Torej je malo posameznikov, ki prepoznajo prikrito oglaševanje in hkrati vedo, da tak oglas 

krši določila, pravila. Zajc in Zavrl (1998, str. 650) predlagata »poseben strokoven organ, ki 

bi ga oblikovali mediji, oglaševalci, strokovnjaki za odnose z javnostmi ter predstavniki 

javnosti.«  

 

Naslednja teţava, s katero se soočamo, je dokazljivost prikritih oglasov. Kriteriji za 

ugotavljanje prikritega oglaševanja niso določeni (plačila, povezava s plačanimi objavami, 

odnos naročnik-medij …). Pa tudi če se lotimo dokazovanja, nastanejo teţave. Dogovor je 

lahko usten, plačilo pa ni vedno dokazljivo, saj pogosto ne obstajajo fizični dokazi (naročila, 

računi ipd.), ampak gre lahko za posredno plačilo ali pa neko drugo (nedenarno) obliko.  

 

Nejasno je tudi sankcioniranje. Drţava kršitelje sicer lahko kaznuje z denarno kaznijo, vendar 

so postopki dolgotrajni, prijav pa je izjemno malo. Menim, da drţavna regulacija z obstoječo 

zakonodajo ne more zagotavljati učinkovitega sistema preprečevanja tovrstnih kršitev. 
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Sankcije razsodišč so blage, saj oglaševalca navadno zgolj pozovejo, naj prikriti oglas 

umakne. Obstaja torej velika verjetnost, da prikriti oglas sploh ne bo prijavljen na razsodišče, 

če pa bo, ga bo treba samo umakniti. Vendar pa se moramo zavedati, da je temeljno načelo 

samoregulacije, da jo morajo vsi udeleţenci sprejeti sporazumno. Bervar (2002) meni, da je 

torej jasno tudi to, da kazni za nespoštovanje dogovorjenega ne morejo biti drastične.  

 

Morda bi bilo smiselno razmisliti o dodatnih sankcijah za kršitelje Oglaševalskega kodeksa. 

Nekateri izmed ukrepov bi bili:  

 mediji neodgovornim oglaševalcem ne prodajajo oglasnega prostora, 

 javna objava sklepov razsodišča, 

 alarmantne spletne strani, ki so namenjene predvsem opozarjanju potrošnikov na 

neprimerne oglase, 

 neodgovorni oglaševalci morajo pridobiti privoljenje ustreznega organa (SRO) za 

vsako oglaševalsko akcijo, še preden se ta pojavi v medijih in 

 sodelovanje z organizacijami za zaščito potrošnikovih pravic.  

 

Prvi trije dejavniki prikritega oglaševanja (retroaktivnost sodišč in razsodišč, teţka 

dokazljivost in blage sankcije) so dejstva. Pri četrtem in petem (poznavanju pravil in (ne) 

etičnosti uporabnika) pa gre zgolj za domneve.  

 

Predmet moje analize, revija Cicido, je odlična publikacija in na ţalost edina tovrstna, 

namenjena predšolskim otrokom. Mislim, da oglaševanje na sploh (in ne samo prikrito 

oglaševanje) ni primerno za takšne revije. Revija Cicido je oglase sprejela zaradi pridobivanja 

sredstev, ki so potrebna za delovanje revije in njeno kakovost. Glede na letne subvencije 

drţave, po katerih dobi revija s strani Javne agencije za knjigo 25 tisoč evrov, bi bila 

najprimernejša rešitev povišanje teh subvencij, s čimer bi se povišala tudi kakovost revije 

oziroma objavljenih vsebin. Če bi bila rešitev tako enostavna, potem uredništvo Cicidoja 

najverjetneje ne bi potrebovalo dodatnega vira financiranja iz oglaševanja. Vendar pa je v 

aktualnih gospodarskih razmerah in ob vsesplošnem krčenju sredstev (tudi na področju 

delovanja Ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport) nerealno pričakovati, da bo 

revija v prihodnjem dve- do triletnem obdobju lahko deleţna višjih subvencij. 
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Na področju oglaševanja za otroke je Slovenija v še zelo zgodnji fazi, glede sankcioniranja pa 

še bolj v zaostanku. Na ta podatek kaţe nizko število prijav kršiteljev na Oglaševalsko 

razsodišče. Kot sem v diplomskem delu ţe večkrat omenila, bi bilo treba starše, vzgojitelje in 

same otroke o tovrstnem oglaševanju osveščati na ustrezen način: v obliki seminarjev, 

člankov, izobraţevanj, sestankov, vključevanja tovrstne problematike v sistem izobraţevanja. 

Tako bi se vsi bolje zavedali, da so določeni oglasi v otroških revijah prikriti način 

pridobivanja kupcev, med katerimi se kaj hitro znajdejo tudi otroci.  
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9 SKLEP  

Teoretično izhodišče mojega diplomskega dela je bilo osnovano na dveh temeljnih 

raziskovalnih vprašanjih: kako nepismen (predšolski) otrok sprejema in razume oglase ter 

kakšna je vloga vzgojno-izobraţevalnih ustanov in druţine pri vzgoji kritičnega 

bralca/gledalca v predšolskem obdobju. Za predmet analize sem izbrala oglaševanje v reviji 

Cicido in predpostavila, da oglaševalci v njej večkrat kršijo medijske zakone in 

samoregulativne akte. Zanimalo me je tudi, ali uredništvo skrbi  za skladnost z oglaševalsko 

zakonodajo ter v kakšni meri sploh lahko zaščiti naslovnika.  

 

Z analizo oglasov v mesečnih publikacijah Cicidoja med letoma 1998 in 2009 sem potrdila 

tezo, da so oglaševalci v Cicidoju v tem obdobju prevladujoče kršili SOK (1999) in 

(samo)regulativo, ki prepoveduje hibridno sporočanje. Analiza Cicidojevih izvodov je 

pokazala, da je bilo v obravnavanem desetletju objavljenih 887 oglasov. Od tega jih je 479 

kršilo predpise SOK-a oziroma zakonske določbe ter samoregulativne akte o prepovedi 

hibridnega sporočanja, kar znaša 54 odstotkov vseh oglasov. Znotraj  posameznega področja 

oglaševanja je bilo največ spornih oglasov s strani izdajatelja Cicidoja, Zaloţbe Mladinska 

knjiga, in sicer 307 oziroma skoraj 37 odstotkov vseh oglasov. Največ primerov (111) 

neoznačenih oglasnih sporočil za knjige ZMK-ja se je pojavljalo v obliki logotipa. Odgovorni 

pri Cicidoju sicer zanikajo, da bi šlo pri oglaševanju njihovih knjiţnih del za kršitev, pri 

čemer se navezujejo na 46. člen ZMED-a. Na drugem mestu po številu oglasov v reviji Cicido 

so oglasi za razne igrače, skoraj polovica teh pa ni bila označena, pojavljali so se v obliki 

logotipov ali nagradnih iger. Skrb vzbujajoča se mi zdi ugotovitev, da se pojavljajo predvsem 

oglasi za drage igrače, kot so Lego, TRUDI, Hribar & otroci, Play-Doh, Crayola in drugi, kar  

za socialno šibke druţine predstavlja velik trţni pritisk. Na tretje mesto po številu oglasov 

glede na posamezna področja se uvrščajo oglasna sporočila za prehrambene izdelke (106), na 

četrto pa oglasi za področje zabava/rekreacija/prosti čas (99), kjer velik deleţ prispevajo 

oglaševanja za posamezne oddaje Radiotelevizije Slovenija. Najmanj kršitev (samo)regulative 

je bilo znotraj področja bančnih in zavarovalniških storitev.  

 

Glede na odgovore urednice Cicidoja in produktnega vodje Sluţbe oglasnega trţenja pri 

ZMK-ju predpostavljam, da se ustvarjalci revije, ki sem jo analizirala, ne zavedajo, da so 

mnoge vsebine zaradi dodanih oglasov sporne. Pojasnila za objavo nekaterih oglasov 

naslanjajo na preohlapne definicije (samo)regulative. Večino oglasov ločijo s pripisom 
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oglasno sporočilo in objavo na zadnjih straneh revije, vendar se na primer pojavlja veliko 

sponzoriranih, a neoznačenih igrarij. Odgovornost prelagajo na oglaševalce, ki izkoriščajo 

premalo natančno napisano (samo)regulativo, hkrati pa se zavedajo pomena prihodkov od 

oglasnih vsebin. Kot kaţe samoregulativa ni tako učinkovita, kot bi bila stroţja zakonska 

regulativa. Določila kodeksov kot tudi zakonska določila nekaterih zakonov so glede 

prikritega oglaševanja jasna in ga ne dopuščajo. Na ţalost pa do tovrstnih kršitev prihaja, saj 

so sankcije blage. Eden izmed predlogov za izboljšanje stanja je uvedba višjih kazni. 

Predlagala sem tudi, da bi bilo treba starše in vzgojitelje na področju oglaševanja dodatno 

izobraţevati. Ţivimo v potrošniški druţbi, zato se mi zdi primerno, da otroke čim dlje pustimo 

izven dometa oglaševanja in predvsem negativnega vpliva na miselnost otrok. Oglasi 

spodbujajo otroke k nakupu, vendar menim, da je treba upoštevati določeno starost in šele 

potem otroke izpostaviti oglasom. Idealno bi bilo, da bi se povišale subvencije v otroških 

revijah, s čimer bi slednje lahko ukinile oglaševanje.  

 

Medijska pismenost nam omogoča, da v revijah kaj hitro zasledimo članek, ki je delo 

novinarja, ob njem pa je oglas na isto temo. V knjigi Odnosi z mediji avtorji navajajo, da so 

»[t]ake objave zelo sporne in da ne more biti dvoma, da članka sploh ne bi bilo brez 

plačanega oglasa ob njem. V takih primerih gre za vezan posel in posledično prikrito 

oglaševanje, saj so take objave posredno plačane.« (Verčič, Zavrl, & Rijavec, 2002, str. 38). 

Ker pa se bralci vedno bolj zavedamo »spornega« oglaševanja, slednje nima več učinka, kot 

bi ga ţeleli oglaševalci. Posledično nastajajo vedno nove oblike prikritega oglaševanja. 

Vendar pa mnenje, da se je prikrito oglaševanje v slovenskih medijih ţe precej udomačilo 

(prav tam), ne spremeni dejstva, da je zakonsko prepovedano. O tem bi morali bolj osveščati 

ljudi, da bi tovrstno delovanje prepoznavali, prijavljali kršitelje in tako pripomogli k 

učinkovitejšemu sankcioniranju.  

 

Razumljivo je, da se podjetja nenehno borijo za svoje kupce. Ţe sama potrošniška druţba 

zahteva vedno več oglaševanja ter vedno bolj domiseln in inovativen pristop do kupcev. 

Ciljno skupino otrok se da kaj hitro lahko pritegniti, saj ob gledanju stripov in njihovih 

junakov ne vedo, da gre za oglaševanje. Najboljši način za  tovrstno  oglaševanje so različne 

nagradne igre, v katerih otroci tako radi sodelujejo. Vse omenjeno spada med prikrite načine 

oglaševanja. A glede na to, da se leposlovna in poučna revija Cicido uvršča med najbolj brane 

revije za najmlajše, predšolske otroke, menim, da so v reviji vsakršni z logotipi prikriti oglasi 

sporni. 
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Oglaševanje je del sodobnega ţivljenja in nič ni narobe, če so otroci seznanjeni z izdelki, ki so 

jim namenjeni. Neustrezno pa se mi zdi to, da imajo oglaševalci enak pristop do otrok kot do 

odraslih. Naloga staršev, pozneje pa vzgojiteljev in učiteljev, je, da jim pomagajo 

prepoznavati skriti pomen oglasov in jih na ta način vzgojiti v kritične potrošnike. Straši bi se 

morali z otrokom pogovoriti o vsebini in sporočilu oglasa, o tem, komu je namenjen in kakšna 

sredstva so uporabili, da bi nam pri tem pričarali določen občutek. Ta cilj bi morali vključiti 

tudi v vzgojno izobraţevalni proces. Vzgojitelji in učitelji pa bi morali razmisliti o obliki 

»medijskih uric« ţe v predšolskem obdobju, medtem ko bi bilo smotrno cilje izbirnega 

predmeta Vzgoja za medije vplesti ţe v metode in oblike dela z otroki od 1. razreda dalje. 

Diplomsko delo posega na občutljivo področje, kjer se stikata trţni kapitalizem in razvoj 

(predšolskega) otroka. V raziskavi sem prikazala nekatera dejstva, ki veljajo za oglaševanje v 

slovenskem otroškem tisku, vendar bi lahko raziskavo razširili še na anketiranje staršev. S 

tem bi ugotovili, kako usmerjajo svoje otroke skozi svet medijskih občil (predvsem preţečih 

oglasov) in v kolikšni meri se njihove potrošniške navade prenašajo na njihove potomce. 

Smiselno bi bilo tudi raziskati, kolikšen znesek namenjajo v ZMK-ju za avtorske honorarje 

revij Ciciban in Cicido, ki imata velik deleţ izvirnega avtorskega dela vrhunskih slovenskih 

ustvarjalcev in strokovnjakov, v primerjavi s sredstvi, ki jih za avtorske honorarje namenjajo 

primerljive revije za otroke pri nas. 
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11 PRILOGE 

 

PRILOGA A:  

Intervju z odgovorno urednico otroških revij Ciciban in Cicido Slavico 

Remškar 

 

Ustvarjanje revije Cicido je gotovo velik izziv za vas. Je oglaševanje nujno za obstoj 

revije? 

Da, če želimo obdržati estetsko in strokovno kakovost revije na sedanji ravni. Vložek 

za avtorske honorarje vrhunskih umetnikov in priznanih strokovnjakov je namreč zelo 

visok. 

 

Kaj menite, kako oglase dojema Cicidojeva otroška ciljna skupina? 

Zavedamo se, da predšolski otrok še ne zmore ločevati med umetnostnim, poljudno 

izobraževalnim in – na drugi strani praktičnosporazumevalnim besedilom – 

oglasom. Zato so ta sporočila – v skladu z Zakonom o medijih – v reviji dosledno 

označena in tudi oblikovno ločena. Na delavnicah o uporabi naših revij starše, 

vzgojiteljice in učiteljice spodbujamo, naj tudi ob oglasih učijo otroke o lastnostih 

oglasnih sporočil – usposabljajo za kritično razumevanje. 

 

Kakšna je vloga urednika pri izbiri oglaševalcev, ki ţelijo oglaševati v Cicidoju? Ali 

njihovo ustreznost z obstoječo medijsko zakonodajo preveri tudi urednik?  

Skladnost oglasa z obstoječo zakonodajo preverjajo že v naši službi oglasnega 

trženja, obvezno se o njej izreče odgovorni urednik; kadar je potrebno, pridobimo še 

pisno pravno mnenje v pravni službi ZMK-ja. 

 

Ali (in kako) revija v zadostni meri upošteva obstoječo medijsko zakonodajo in 

predpise, ki pri nas veljajo na področju oglaševanja otrokom? 

Da, vsi oglasi v reviji Cicido so v skladu z določili Zakona o medijih – res pa so ta določila 

zelo ohlapno formulirana in dopuščajo različne interpretacije. 

 

Ali pri vsakem novem oglasu preverite njegovo ustreznost, skladnost z obstoječimi 

medijskimi zakoni in predpisi, ki veljajo pri nas na področju oglaševanja otrokom? 
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Da, na to vprašanje sem zgoraj že odgovorila. 

 

Menite, da so samoregulativni akti, kot je Slovenski oglaševalski kodeks, enako 

učinkoviti kot zakonska regulative? 

V naši hiši se uredniki sicer sklicujemo glede oglasov tudi na Slovenski oglaševalski 

kodeks; za našo pravno službo pa je odločilen samo Zakon o medijih. 

 

Se ob morebitnih kršitvah oglaševalskega kodeksa na vas obrne tudi kakšna fizična ali 

pravna oseba? Je oglaševalsko razsodišče pri vas ţe uporabilo kakšne sankcije?  

Do oglasov, ki oglašujejo npr. nezdravo hrano in spolno stereotipne igrače,  so 

kritični posamezni starši in člani časopisnega sveta in smo odklonilno naravnani tudi 

sami uredniki, vendar pa Zakon o medijih nikakor ne daje trdnih izhodišč za 

določanje, katera hrana da je nezdrava, kakšen oglas spodbuja npr. spolne stereotipe, 

nasilno vedenje … Tako je kakršnakoli sankcija pravzaprav nemogoča, saj ostanejo 

odzivi uporabnikov revij le pri različnih interpretacijah. 

 

Se Vam zdi, da ste dovolj dosledni pri označevanju oglasov z »oglasno sporočilo«? 

Da, smo popolnoma dosledni. 

 

Znaten deleţ pomanjkljivih napak pri označevanju, da gre za neke vrste oglas in 

promocijo, so logotipi za ZMK. Čeprav gre za »domačo hišo«, se vsa leta izhajanja 

revije pojavljajo številni oglasi za knjige Zaloţbe Mladinska knjiga. Da gre za interne 

oglase, ste označili le nekajkrat. Komentar? 

V skladu z mnenjem naše pravne službe se glede tega ravnamo po 46. členu ZMED-a 

(2): Za oglase po tem zakonu ne štejejo naslednje programske vsebine: - obveščanje 

izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami njegovega medija (npr. napovedi lastnih 

izdaj oziroma oddaj) …  

Po tem se ravnamo, ko oglašujemo naše knjige. 

 

Deleţ neoznačenih oglasov v moji analizi po letu 2005 vendarle upada, kar kaţe na to, da 

so ustvarjalci revije v večji meri upoštevali (samo)regulacijo pri prepletanju netrţnih in 

trţnih vsebin. Vaše mnenje? 

Mislim, da smo tako naročniki oglasov kot ustvarjalci revije vedno bolj občutljivi in 

dosledni. 
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Posledica česa so po Vašem mnenju kršitve, ki se pojavljajo? 

»Kršitve« so posledica različnih interpretacij mnogo preveč ohlapnih formulacij 

v ZMED-u. 

 

Kaj menite o takšnem pojavu: oglas, ki je prikazan kot novinarski prispevek o podjetju 

in ga je podjetje samo posredovalo novinarju za objavo. Če uredništvo članka ne bi 

objavilo, bi podjetje umaknilo vse oglase iz časopisa/revije in s tem prekinilo 

sodelovanje. 

S tovrstnim (nedopustnim) pritiskom se pri Cicidoju še nismo srečali.  

 

V Ljubljani, 4. septembra 2012. 
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PRILOGA B:  

Intervju s produktno vodjo Sluţbe oglasnega trţenja v Zaloţbi Mladinska 

knjiga Anjo Klemenčič 

 

Kolikšen je doseg Cicidoja po zadnjih podatkih in iz katerega leta so ti podatki?   

Najnovejše podatke o dosegu naših revij, si lahko preberete na spletni strani 

Nacionalne raziskave branosti (NRB) – http://www.nrb.info/podatki/#mesecniki. 

 

Kolikšna je povprečna tiskana naklada izvodov in kolikšno povprečno število 

naročnikov? 

Povprečna tiskana naklada Cicibana je 17.000, število naročnikov 14.000; povprečna 

tiskana naklada Cicidoja pa 20.000 s povprečnim številom naročnikov 17.000. 

Vse te podatke si lahko preberete tudi na naši spletni strani 

http://www.mladinska.com/revije/oglasevanje. 

 

Na kakšen način lahko oglaševalci v Cicidoju posredujejo svoja sporočila najmlajšim, 

njihovim staršem in učiteljem? 

Oglaševalci lahko svoja sporočila posredujejo v skladu z določili Zakona o medijih. 

 

Se ob morebitnih kršitvah oglaševalskega kodeksa na vas obrne tudi kakšna fizična ali 

pravna oseba? Je oglaševalsko razsodišče pri vas ţe uporabilo kakšne sankcije?  

Vse oglase pred objavo pri nas pregledajo uredniki in Služba oglasnega trženja ter v 

kolikor nismo prepričani, ali je oglas v skladu z določili Zakona o medijih, tudi 

pravna služba, tako do kršitev oglaševalskega kodeksa ne prihaja.  

 

Zakaj je po vašem mnenju »pametno« oglaševati v Cicidoju? S katerimi argumenti 

pritegnete oglaševalce? 

Vse argumente za oglaševanje v vseh naših revijah, ki jih posredujemo tudi 

morebitnim oglaševalcem si lahko preberete v našem ceniku: 

http://www.mladinska.com/revije/oglasevanje. 

 

Ali lahko oglaševalci sponzorirajo tudi prireditve? Kako se odločite, katere? 

http://www.nrb.info/podatki/#mesecniki
http://www.mladinska.com/revije/oglasevanje
http://www.mladinska.com/revije/oglasevanje
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Oglaševalci sponzorirajo večje prireditve, ki potekajo skozi celo leto: Cici Vesela 

šola, Cici umetnije. 

 

Kolikšen deleţ revije zavzemajo oglasi? Ali spadajo v »kvoto« samo zadnje strani? Se 

Vam zdi, da je oglaševanje res nujno za obstoj vaše revije? 

 

Oglasi  zavzemajo do največ 10 odstotkov vsebine in so samo na zadnjih straneh 

revije. Seveda bi bilo zanimivo raziskati, kolikšen znesek namenjamo v ZMK-ju za 

avtorske honorarje revij Ciciban in Cicido, ki imata velik delež izvirnega avtorskega 

dela vrhunskih slovenskih ustvarjalcev in strokovnjakov, v primerjavi s sredstvi, ki jih 

za avtorske honorarje namenjajo primerljive revije za otroke pri nas. 

Iz takšne primerjave bi lahko razbrali, zakaj moramo v revijah Ciciban in Cicido 

objavljati tudi oglase: da vzdržujemo kakovost avtorskega dela, objavljenega v njih. 

Ker se zavedamo, da oglasne strani za naslovnike niso nujno zanimive, da jih nekateri 

doživljajo kot balast (nekateri pa jih doživljajo kot informiranje) in obremenjevanje z 

neželenimi sporočili, že desetletja vztrajamo pri samoomejitvi: oglasni prostor 

zavzema največ 10 odstotkov prostora v reviji in je od drugih sporočil likovno jasno 

ločen. Skrbimo za to, da so vsa oglasna sporočila v skladu z ZMED-om in lektorirana. 

V nekaterih podjetjih jim je do tega, da bi bilo oglaševanje namenjeno otrokom, 

kakovostno. Tako se strokovne sodelavke iz Službe oglasnega trženja velikokrat 

znajdemo v vlogi svetovalk in »pomočnic«. Vsi skupaj si želimo, da bi bile vse 

informacije namenjene otrokom, jezikovno prečiščene, kakovostno oblikovane in 

spoštljive.  

 

Ali (in kako) revija v zadostni meri upošteva obstoječo medijsko zakonodajo in 

predpise, ki pri nas veljajo na področju oglaševanja otrokom? 

Da, vsi oglasi v naših revijah so v skladu z določili Zakona o medijih. 

 

Kako izberete oglaševalce, ki bi radi oglaševali v Cicibanu? Imate kakšna posebna 

merila? Ali pri vsakem novem oglasu preverite njegovo ustreznost, skladnost z 

obstoječimi medijskimi zakoni in predpisi, ki veljajo pri nas na področju oglaševanja 

otrokom? 
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Merilo za vse oglaševalce je, da oglašujejo v skladu z Zakonom o medijih. Ustreznost 

oglasov in skladnost z obstoječimi medijskimi zakoni preverjamo tako v Službi 

oglasnega trženja kot v uredništvu, kadar je potrebno se pridobi še mnenje pravne 

službe Založbe Mladinska knjiga.  

 

Ste katerega oglaševalca zaradi neustreznosti oglasa z zakoni in predpisi zavrnili 

oziroma lahko to storite v primeru neustreznega oglasa? Kakšne  so posledice? 

Da, to se je že zgodilo, zavrnemo vsak oglas, ki ni v skladu z zakoni in pravili oziroma 

je neustrezen. Posledic ni. 

 

Se vam zdi, da so samoregulativni akti, kot je Slovenski oglaševalski kodeks, enako 

učinkoviti kot zakonska regulative? 

Pri nas se uredniki glede oglasov sklicujejo tudi na Slovenski oglaševalski kodeks; za 

pravno službo pa je odločilen samo Zakon o medijih. 

 

Deleţ neoznačenih oglasov v moji analizi po letu 2005 vendarle upada, kar kaţe na to, da 

so ustvarjalci revije v večji meri upoštevali (samo)regulacijo pri prepletanju netrţnih in 

trţnih vsebin. Vaše mnenje? 

Verjetno smo vsi vedno bolj dosledni pri teh zadevah. 

 

Posledica česa so po Vašem mnenju kršitve, ki se pojavljajo? 

V naših revijah kršitev ni, saj se striktno držimo določil in so vsa oglasna 

sporočila pregledana s strani različnih služb oziroma oddelkov znotraj 

založbe (oglasno trženje, uredništvo, pravna služba). So pa verjetno 

kršitve v nekaterih revijah posledica različnih interpretacij preveč 

ohlapnih formulacij v ZMED-u. 

 

V analizi sem opazila veliko internih oglasov med samo vsebino. Na primer odlomek iz 

neke knjige, spodaj pa v drobnem tisku napisano, da gre za določeno knjigo, ki je izšla 

pri Zaloţbi Mladinska knjiga, kar je po moji oceni sporno. 

V skladu z mnenjem naše pravne službe se glede tega ravnamo po 46. členu ZMED-a 

(2): Za oglase po tem zakonu ne štejejo naslednje programske vsebine: - obveščanje 

izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami njegovega medija (npr. napovedi lastnih 

izdaj oziroma oddaj) …  
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V sorodnem Cicibanu je moţno oglaševanje tudi v obliki igrarij in sponzoriranja 

posameznih vsebin ali prireditev. Kako zagotovite, da so oglasi dobro razpoznavni in ne 

gre za hibridno sporočanje? 

Oglasi so dobro razpoznavni, saj vedno označimo oziroma zapišemo, da gre za 

oglasno sporočilo, tudi v primeru igrarij.  

 

Kaj menite o takšnem pojavu: oglas, ki je prikazan kot novinarski prispevek o podjetju 

in ga je podjetje samo posredovalo novinarju za objavo. Če uredništvo članka ne bi 

objavilo, bi podjetje umaknilo vse oglase iz časopisa/revije in s tem prekinilo 

sodelovanje. 

S takšnim slučajem se pri nas še nismo srečali. 

 

Kaj menite o oglasih v vaši reviji nasploh? 

Stroški za avtorske honorarje umetnikov in drugih strokovnjakov so zelo visoki, zato 

so oglasi v naših revijah potrebni (s prihodki od naročnin oziroma prodaje vsi stroški 

niso pokriti), če želimo ohraniti strokovnost in estetsko kakovost naših revij. 

Pomembno je, da so vsa oglasna sporočila v skladu z Zakonom o medijih in da so 

jasno označena ter oblikovno ločena, za kar dosledno skrbimo tako v oglasnem trženju 

kot tudi uredništvu revij.  

 

Prihodki za izdajanje revije Ciciban prihajajo iz drţavne blagajne. Kolikšen je ta deleţ 

prihodkov in katera ministrstva sofinancirajo revijo? Kolikšen deleţ prinesejo 

oglaševalci?  

Prihodki za izdajanje revije Ciciban (enako velja za revijo Cicido) ne prihajajo iz 

državne blagajne. Če bi bilo tako, bi reviji najbrž že zdavnaj nehali izhajati. 

Subvencija Javne agencije za knjigo subvencionira vsako revijo z vsoto 25.000 evrov 

letno – skupaj za obe reviji je to 50.000 evrov državnih subvencij letno. S tem 

denarjem pokrijemo le zelo majhen delež stroškov za avtorske honorarje revij. (Kje so 

šele stroški papirja, tiska, distribucije …) Drugih subvencij (subvencij ministrstev) 

reviji Ciciban in Cicido ne prejemata. Podatek o subvencijah je javen in vsakomur 

dostopen. Drugi podatki, ki bi jih še radi pridobili, pa niso javne narave. 

V Ljubljani, 18. septembra 2012 


