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POVZETEK 

Magistrska naloga raziskuje dejavnike, ki vplivajo na gledanost televizijskih programov ter 

vpliv gledanosti na poslovanje televizijskih programov. Raziskava, izvedena na osnovi 

sekundarnih podatkov na mesečni in letni ravni v obdobju 2000-2010, je s pomočjo 

regresijske analize pokazala, da gospodarsko stanje, kupna moč, finančno stanje v 

gospodinjstvu, brezposelnost ter gledanost drugih televizijskih programov vplivajo na 

gledanost televizijskih programov. Pokazala se je relativno šibka pojasnjevalna moč 

omenjenih dejavnikov. Zato je raziskavo na tem področju trebna razširiti tudi na druge, 

predvsem notranje dejavnike. Pri poslovanju televizijskih programov pa se je pokazala 

ključna vloga gledanosti, dejavnikov prisotnost GSM in internet uporabnikov ter velikost trga. 

Ključne besede: televizijski program, gledanost, dejavniki gledanosti, poslovanje, Slovenija, 

Italija, Velika Britanija, Češka republika.  

SUMMARY 

Master's dissertation discusses factors that influence the television programme ratings and the 

influence of the ratings on the broadcasters revenue. The research, conducted with secondary 

data on monthly and yearly basis between 2000-2010, based on the regression analysis, 

showed that purchasing power, the financial situation of the household, unemployment and 

the ratings of other television programme influence the ratings . The explanatory power of this 

factors is relatively low. In order to study the topic further research, focusing on factors not 

included in the analysis, especially internal factors of television programmes, is needed. The 

research on the broadcasters revenue revealed the key role of ratings and important role of the 

presence of GSM and Internet users and the size of the market in revenue-making process. 

Key words: television programme, rating, factors of TV rating, business, Slovenia, Italy, Great 

Britain, Czech Republic. 
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1 UVOD 

Mediji so vsakodnevni del našega ţivljenja in so pomemben del sooblikovanja našega 

ţivljenjskega sloga. So pomemben vir informac ij in zabave kot tudi del kulturnega in 

izobraţevalnega udejstvovanja in jih zato jemljemo kot privzeti del našega ţivljenja.  

Vendar pa je kljub njihovi samoumevnosti v ozadju zelo kompleksen sistem delovanja. Mediji 

so preučevani iz mnogoterih vidikov, kulturnega in socialnega vpliva na druţbo, iz tehničnega 

(distribucijskega) vidika, še najmanj pa iz ekonomskega vidika in predvsem povezave med 

zunanjimi dejavniki in ekonomskim učinkom.  

Eden pomembnejših, če ne najpomembnejši medij, je vsekakor televizija. Med televizijskimi 

mediji obstajata dva vidika poslovnega modela. Prvi je baziran na prihodkih iz oglaševanja, 

drugi pa na prihodkih od naročnine, ki jo plačuje gledalec za spremljanje televizijskega 

programa. Slednji način je vedno bolj prisoten v zadnjih časih, ko tehnologija distribucije 

televizijskih programov omogoča selektivno posredovanje signalov. Teorija v tem primeru 

pravi, da je poslovni model s pobiranjem naročnine boljši pri specializiranih televizijskih 

programih, ki nagovarjajo oţjo, ciljno  publiko, poslovni model, baziran na prihodkih iz 

oglaševanja, pa je boljši pri splošnih, generalističnih televizijskih medijih (Kind 2009, 15–

16). V tem primeru govorimo o javnih medijih, saj je televizijski signal, enkrat ko je 

distribuiran do enega gledalca, dostopen vsem gledalcem.  

1.1 Problematika magistrske naloge 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na preučevanje javnih televizijskih programov, ki 

imajo primarno prihodke iz oglaševanja. Lahko ugotovimo, da: »Televizijska industrija je 

primer dvo stranskega trga:1 TV postaje ponujajo program gledalcem in prostor za 

oglaševanje oglaševalcem, s povezavami v obe smeri, saj oglaševalci negativno vplivajo na 

gledalce, medtem ko gledalci pozitivno vplivajo na oglaševalce.« (Kind 2007, 212). Tako je 

eden pomembnejših ekonomskih problematik v ekonomiki televizijskih medijev ta, da se 

opredeli optimalna količina oglaševalskega prostora za maksimiziranje gledanosti 

televizijskih programov ter za maksimiziranje profita v primeru komercialnih televizij. Tukaj 

se srečamo še z enim dejavnikom, ki je zelo prisoten v številnih, predvsem evropskih trgih, to 

je prisotnost drţavnih televizij oziroma televizij v drţavni lasti, ki svojega poslanstva ne 

vidijo le v ustvarjanju dobička, kot to velja pri komercialnih televizijah, ampak delujejo 

predvsem v zadovoljevanju gledalcev, tudi z vsebinami, ki niso komercialno uspešne.  

                                                 

1
 V angleški literaturi se uporablja izraz »Two-sided market«, v magistrski nalogi bom uporabljal 

direkten prevod tega izraza. 
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Prisotnost teh »mešanih« trgov2 pomembno vpliva na teoretična preučevanja medijev. 

Nilakantan (2010, 18) ugotavlja, da javne televizije in zasebni izdajatelji upravljajo bolj 

optimalno s prostorom za oglaševanje v mešanih trgih, in da je socialna dobrobit3 v mešanih 

trgih vedno večja kot na trgih z izključno komercialnimi televizijami. 

Vsekakor lahko rečemo, da je gledanost televizijskega programa ključen dejavnik, ki 

opredeljuje uspešnost izdajateljev v primeru delovanja na dvostranskem trgu. So pa dejavniki, 

ki vplivajo na gledanost, mnogoteri. Na temelju izkušenj jih v grobem lahko razdelimo v dve 

skupini, in sicer na dejavnike iz okolja ter na dejavnike znotraj posameznega televizijskega 

programa. Tudi dejavnike iz okolja lahko razdelimo v več podskupin. Na gledanost vsekakor 

vplivajo makroekonomski dejavniki okolja, kot so bruto domači proizvod posamezne drţave 

(oziroma njihov dohodek, torej stopnja razvitosti), število gospodinjstev, prihodki 

posameznikov oziroma gospodinjstev. V ta sklop lahko uvrstimo tudi regulacijo trga, 

predvsem z vidika omejevanja količine oglasov v programskem času televizijskih programov, 

ki je zelo različen v posameznih drţavah. Predvsem drţave znotraj Evropske unije imajo 

različne omejitve, na drugi strani pa imamo trge, kjer omejitev praktično nimajo (kot na 

primer ZDA) in prepuščajo delovanje regulacije trgu oziroma konkurenci med mediji. Kot 

dejavniki okolja so, predvsem v zadnjih letih, tudi zelo pomembne nove, alternativne poti za 

distribuiranje video vsebin, kot so mobilni telefoni in predvsem internet. Rast teh tehnologij 

lahko (negativno) vpliva na gledanost televizijskih programov, predvsem pri mlajši populaciji, 

ki je reden uporabnik teh tehnologij. Vpliv dejavnikov okolja na gledanost je razen v redkih 

primerih, ko se je preučeval vpliv gospodarske krize na gledanost (Kušnjerek 2009), zelo 

slabo analiziran v strokovni literaturi. Druga skupina dejavnikov gledanosti, ki so dejavniki 

znotraj posameznih televizijskih programov, so bolj prisotni v strokovni literaturi. Te lahko 

razdelimo v prvi sklop s tremi dejavniki, ki so kvaliteta programa, tip ali vrsta programa ter 

količina oglasov v programu (Gabszewicz, Laussel in Sonnac 1999). V strokovni literaturi 

najdemo različne modele, v katerih se preučuje ravnoteţje med temi dejavniki ter cenami in 

količino oglaševalskega prostora (glej npr. Anderson in Coate 2005a; Beebe 1977; Kind, 

Nilssen in Sorgard 2004; Gabszewicz, Laussel in Sonnac 1999; Nilakantan 2010; Nilssen in 

Sorgard 2000). Med dejavnike znotraj televizijskega programa, ki vplivajo na gledanost,  

lahko uvrstimo tudi število zaposlenih, način financiranja ter obseg lastne produkcije 

programa. Kasuga (2006, 10) v svojem delu ugotavlja, da je izdajateljeva sposobnost za 

produkcijo lastnega programa pozitivno korelirana s prihodki, negativno pa z dobičkom. To 

lahko razumemo predvsem v kontekstu visokih produkcijskih stroškov, ki so povezani s 

produkcijo lastnega programa, in so bistveno večji kot stroški za kupljeno produkcijo, zato 

                                                 

2
 Izraz Mixed economy se uporablja v tuji literaturi za trge, kjer so prisotne tako drţavne kot 

komercialne televizije.  

3
 Preveden izraz Social Welfare, ki se pogosto uporablja v tuji literaturi. Izraz lahko vidimo tudi kot 

koristnost oziroma uporabnost za uporabnika, v tem primeru gledalca. 
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negativno vplivajo na dobiček televizijskega podjetja. Na gledanost prav tako vpliva kulturni 

vidik, specifičen za vsako okolje, povprečnega števila ur gledanja televizije dnevno. Ta 

dejavnik se precej razlikuje v različnih okoljih in predvidevamo lahko, da je prav tako 

pomemben pri ugotavljanju dejavnikov gledanosti televizijskih programov.  

Vsled navedenemu lahko ugotovimo, da je preučevanje televizijskih medijev z vidika 

ekonomskega učinka kompleksen problem, ki ga je smiselno podrobneje preučiti. Posebej 

pomembno je raziskavo, ki preučuje povezavo med dejavniki gledanosti in gledanostjo 

televizijskih medijev, opraviti na različnih trgih in tako ugotoviti, ali obstajajo določena 

pravila, ki jih lahko jemljemo za privzeta v televizijski industriji, ali pa so dejavniki iz okolja 

tako specifični, da je nemogoče definirati korelacije med dejavniki gledanosti in gledanostjo.  

V celoti se pojavi torej vprašanje povezanosti med dejavniki gledanosti, samim obsegom 

gledanosti ter seveda poslovno uspešnostjo televizijskih izdajateljev. Zato nameravamo v 

magistrski nalogi postaviti model, ki bo vključeval vse navedene dejavnike, ki vplivajo na 

gledanost in posledično vpliv le-teh na prihodke. V strokovni literaturi se praviloma 

preučujejo le povezave med določenimi dejavniki in njihovimi vplivi na poslovanje, ni pa 

preučevanja v širšem smislu upoštevanja večjega števila dejavnikov. Prav tako ni primerjave 

med različnimi trgi. Po postavitvi modela, ki je v določenih delih baziran na teoretičnih 

izhodiščih iz strokovne literature, v drugih pa na izkušnjah, pridobljenih iz praktičnega dela v 

medijih, smo v raziskavo vključili pridobljene podatke in s tem preučili veljavnost modela. V 

primeru televizijskih programov v Sloveniji, Italiji in Veliki Britaniji smo raziskavo razširili 

na ugotavljanje vpliva gledanosti in dejavnikov, ki vplivajo na gledanost, tudi na prihodke 

oziroma ekonomsko učinkovitost televizijskih izdajateljev.  

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen naloge je tako določiti dejavnike, ki vplivajo na gledanost televizijskih programov ter 

nadalje določiti vpliv gledanosti in drugih dejavnikov na samo poslovanje podjetij.  

Cilji so naslednji: 

 proučiti obstoječo literaturo na tem področju;  

 oblikovati teoretičen model, ki bo identificiral dejavnike, ki vplivajo na gledanost; 

 empirično določiti dejavnike vpliva na gledanost televizijskih programov na vzorcu 

izbranih drţav; 

 oblikovati teoretičen model vpliva gledanosti (in drugih dejavnikov) na poslovanje 

podjetja; 

 empirično določiti vpliv gledanosti na poslovanje podjetja.  

Za doseganje namena in ciljev naloge smo preverili naslednji temeljni hipotezi: 
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Prva temeljna hipoteza: na gledanost vplivajo tri skupine dejavnikov:  

 dejavniki okolja, ki vključujejo tako mikro kot makroekonomske dejavnike, 

 kulturni dejavnik okolja, v katerem deluje televizijski program,  

 notranji dejavniki televizijskega programa, ki obsegajo kakovost, tip ali vrsto programa 

(kjer je vključen deleţ lastne produkcije), količino oglasov ter način financiranja.  

V strokovni literaturi se preučuje predvsem vpliv na zadovoljstvo gledalcev in posledično na 

gledanost predvsem z vidika zagotavljanja ravnoteţja med kakovostjo programa, vrsto 

programa in količino oglasnega prostora. Na drugi strani pa določeni modeli v literaturi 

dokazujejo, da maksimiziranje profita ni isto kot maksimiziranje gledanosti. Na osnovi vzorca 

več drţav ţelimo pokazati, da na gledanost vplivajo tudi dejavniki okolja oziroma 

kombinacija več dejavnikov.  

Druga temeljna hipoteza: gledanost značilno in pozitivno vpliva na poslovanje televizijskih 

podjetij. 

Določene raziskave dokazujejo, da na poslovno učinkovitost televizijskih izdajateljev vplivajo 

tudi dejavniki okolja, v katerem delujejo. Pri preverjanju te hipoteze ţelimo pokazati, da je 

ključen dejavnik za poslovno uspešnost prav gledanost, saj je le-ta pozitivno korelirana s ceno 

oglasnega prostora na televiziji, ki je poglaviten vir prihodkov televizij, ki jih preučujemo v 

magistrski nalogi. 

1.3 Raziskovalne metode  

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je 

metoda dela temeljila na analizi obstoječe strokovne literature domačih in predvsem tujih 

avtorjev s področja preučevanja televizijskih medijev v kontekstu gledanosti in ekonomske 

učinkovitosti televizijskih medijev. Na tej podlagi smo oblikovali teoretičen model dejavnikov 

gledanosti oziroma kasneje njihov vpliv na samo poslovanje podjetja.  

V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili kvantitativno metodologijo zbiranja in 

analize podatkov.  

Uporabljeni so bili naslednji podatki: 

 Mikro ter makro ekonomski podatki (BDP, brezposelnost, prihodki gospodinjstev, 

inflacija, kupna moč, obrestna mera, število mobilnih telefonov, število širokopasovnih 

internet priključkov) bodo zbrani iz statističnih publikacij za obdobje od leta 2000 do 

2010. 

 Podatki gledanosti bodo pridobljeni pri AGB Nielsen Slovenija, Broadcasters' Audience 

Research Board (BARB) v Veliki Britaniji, AUDITEL v Italiji ter Association of 

Television Organizations (ATO) v Češki republiki. Te podatke bomo uporabili tudi kot 
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oceno kakovosti posameznega televizijskega programa. Podatki o gledanosti bodo 

vsebovali mesečno gledanost posameznih televizijskih programov v vsaki drţavi od leta 

2000 do 2010. 

 Podatki poslovanja bodo pridobljeni s spletnega portala Bonitete.si ter javno objavljenih  

letnih poročil. Poslovni podatki bodo predvsem bilance stanja ter izkaz poslovnega izida 

posameznih televizijskih izdajateljev za obdobje od leta 2000 do 2010. 

Ta trţišča so bila izbrana, ker so med seboj različna in ker je bilo moţno pridobiti podatke o 

gledanosti. V primeru Italije in Velike Britanije so ti podatki javno objavljeni, pri ostalih 

drţavah pa smo za podatke zaprosili podjetje AGB Nielsen in ATO, ki se na teh trţiščih 

ukvarjajo s pridobivanjem podatkov o gledanosti s pomočjo naprav, ki na vzorcu druţin 

spremlja njihovo gledanje posameznih televizijskih programov.  

Pri analizi je bila, poleg univariatnih opisnih statistik, uporabljena multivariatna statistična 

metoda multiple linearne regresije pri določanju dejavnikov gledanosti (preverjanje hipoteze 

ena) in pri določanju vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje televizijskega 

izdajatelja (preverjanje druge hipoteze).  

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Raziskava temelji na izpolnitvi predvidenih predpostavk, ki so : 

 da so finančni podatki televizijskih hiš izraz delovanja na televizijskem področju in ne na 

ostalih področjih, 

 da so teoretična izhodišča iz strokovne literature, ki se nanašajo na določeno okolje (ki ni 

nujno TV področje), uporabna tudi v drugih okoljih,  

 da so podatki o gledanosti pridobljeni na dovolj velikem vzorcu in so zato reprezentativni 

in da se metodologija pridobivanja teh podatkov ne razlikuje bistveno na različnih trgih 

oziroma drţavah. 

Omejitev pri obravnavanju problema je skromen obseg literature, ki se ukvarja s 

preučevanjem vpliva dejavnikov na ekonomiko televizijskih medijev. Večina strokovne  in 

znanstvene literature na področju ekonomskega preučevanja medijev se ukvarja s specifičnimi 

teţavami oziroma modeli, ki so predvsem naravnani k preučevanju vpliva oglaševanja na 

zadovoljstvo kupcev in na model oglaševanja, ki ponuja ravnoteţje oziroma maksimizira 

profit. Prav tako se strokovna literatura ukvarja s problematiko medijev na določenem 

področju oziroma okolju in je zato pogosto neuporabna v drugih kontekstih in okoljih.  

Posebna vrsta omejitev je vsekakor tudi prisotnost t. i. drţavnih televizijskih medijev, ki s 

svojim delovanjem in financiranjem, ki je zelo specifično za vsako okolje posebej, 

onemogočajo ustvarjanje modela, ki bi bil skupen različnim okoljem.  
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Poglavitna ovira pa je vsekakor pomanjkanje določenih podatkov. Pri podatkih iz okolja je 

največja teţava v tem, da podatkov za določene dejavnike ni moţno pridobiti na mesečni 

ravni in je zato vpliv teh dejavnikov vključen le v raziskavo na letni ravni. Bistveno večje 

ovire pa so pri pridobivanju podatkov o notranjih dejavnikih televizijskega programa. V 

raziskavi tako ne bo podatkov o lastni produkciji in kvaliteti televizijskih programov. Prav 

tako je nemogoče pridobiti ustrezne podatke o količini oglasov v posameznem televizijskem 

programu. Sicer bi lahko kot mero oglasov vzeli kar zakonsko predpisani največji obseg 

oglasov, vendar zaradi odsotnosti variacije na izbranem vzorcu (samo drţave EU, kjer je 

zakonodaja poenotena) to vsebinsko in metodološko neustrezno z vidika vključitve takšne 

spremenljivke v analizo. Zato oglaševanje ni bilo vključeno. Poleg notranjih dejavnikov 

televizijskega programa so tudi kulturni dejavniki problematični z vidika pridobivanja 

podatkov. Kulturni dejavnik povprečnega števila ur gledanja televizije v posameznih drţavah 

je bilo sicer moţno pridobiti, vendar le za določena leta in zato tudi tega dejavnika nismo 

uvrstili v raziskavo. Vse te omejitve bodo vsekakor vplivale na interpretacijo rezultatov in 

njihovo umestitev v širše okolje (ter hkrati tudi odpirale moţnosti nadaljnjim raziskavam). 
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2 TELEVIZIJSKA DEJAVNOST 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Pri preučevanju televizijske dejavnosti se v literaturi pogosto srečujemo z izrazi, ki se v 

pogovornem sporazumevanju uporabljajo v drugačnem kontekstu, kot npr. uporaba izraza 

javna televizija le za drţavne televizije in ne za vse javno dostopne televizije. Prav tako se 

lahko opazi drugačna uporaba določenih izrazov v odvisnosti od okolja, iz katerega literatura 

izhaja. V magistrski nalogi smo preučevali predvsem tujo literaturo in je zato treba opredeliti 

uporabo določenih izrazov in prevodov. V nadaljevanju podajamo opredelitev osnovnih 

pojmov, ki smo jih uporabljali v magistrski nalogi, s kratko obrazloţitvijo. 

Televizijski izdajatelji (angl. broadcaster) – je podjetje ali katera druga pravno organizacijska 

oblika, ki se ukvarja z distribucijo audio-video vsebin.  

Televizijski program – je celota oziroma blagovna znamka, preko katere televizijski izdajatelj 

distribuira televizijske vsebine do gledalcev. Televizijski program je lahko distribuiran preko 

prizemeljskega (analognega ali digitalnega) signala, preko kabelske, IPTV4 ali satelitske 

distribucije (definicije v nadaljevanju). Lahko je dostopen vsem gledalcem (javni televizijski 

program) ali pa je dostopen le tistim, ki za ogled plačujejo naročnino (plačljiv televizijski 

program). V pogovornem jeziku se pogosto uporablja tudi izraz televizijska postaja.  

Televizijske vsebine – so segment predvajanja televizijskega programa. Lahko so enkratnega 

značaja (film, dokumentarec, prenosi športnih dogodkov itn.) ali pa so periodično se 

ponavljajoča (novice, nanizanke, nadaljevanke itn.).  

Programska shema – je praksa organiziranja televizijskih vsebin v dnevni, tedenski ali 

sezonski (letni) razpored. Televizijski izdajatelji redno prilagajajo programsko shemo za 

vključitev novih vsebin, za doseganje večjega občinstva za vsebine ter za prilagajanje 

konkurenčnim vsebinam drugih televizijskih programov. Uporabljene so posebne strategije za 

doseganje kar se da najboljšega dosega televizijskih vsebin. Tako se predvajanje vsebin 

prilagaja času, ko lahko posamezna vsebina pritegne največ gledalcev in s tem poveča učinek 

oglasov med programom (Ellis 2000, 136). Digitalna oblika programske sheme je poznana 

tudi kot Elektronski programski vodič (EPG).5 

Pri preučevanju televizijske dejavnosti se srečamo s številnimi tehničnimi izrazi, ki jih 

podrobneje predstavljamo. Pri merjenju gledanosti televizijskih postaj bomo uporabili 

                                                 

4
 Internet Protocol Television, distribucija televizijskega programa po kablih z uporabo internetnih 

protokolov. 

5
 EPG je kratica angleškega izraza electronic program guides. 
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naslednje izraze: 

Povprečna minutna gledanost – AMR (angl. Average Minute Rating) – nam pove povprečno 

število posameznikov, ki so gledali določeno televizijsko postajo ali skupino televizijskih 

postaj vsako minuto analiziranega intervala (AGB N ielsen 2010, 18). V določenih drţavah se 

ta vrednost nanaša na povprečno triminutno ali več minutno gledanost analiziranega intervala.  

Lahko jo merimo tudi v odstotkih in v tem primeru nam pove odstotek analizirane ciljne 

skupine, ki je gledala določeno televizijsko postajo ali skupino televizijskih postaj vsako 

minuto analiziranega intervala.  

Doseg – RCH (Reach) – nam pove število različnih posameznikov, ki so gledali določeno 

televizijsko postajo ali skupino televizijskih postaj vsaj eno minuto v enem dnevu ali v 

krajšem analiziranem intervalu (AGB Nielsen 2010, 18). Prav tako lahko doseg merimo tudi v 

odstotkih. 

Delež – SHR (Share) – nam pove razmerje med številom posameznikov, ki so gledali 

določeno televizijsko postajo ali skupino televizijskih postaj, in številom posameznikov, ki so 

gledali televizijo v istem časovnem obdobju (AGB Nielsen 2010, 18). 

Kot zgoraj omenjeno, obstaja več načinov distribucije televizijskih programov. V tem 

magistrskem delu bomo uporabili naslednje: 

Prizemeljska distribucija – v tujih člankih se uporablja izraz Free To Air. Predstavlja 

oddajanje televizijskega signala do uporabnikov preko oddajnikov in omogoča vsaki osebi 

oziroma gospodinjstvu z ustrezno opremo (antena ali antenski sistem) sprejem televizijskega 

programa brez plačevanja naročnine. Izraz prizemeljska distribucija se je uporabljal v času 

analognega oddajanja televizijskih postaj. Pri prehodu na digitalno oddajanje se je spremenil 

le način kodiranja signala pred distribucijo in ne način prenosa in sprejema le-tega in bomo 

zato termin še vedno uporabljali, kadar se nanašamo na televizijske programe, za katere ni 

treba plačevati naročnine. Z digitalnim oddajanje se namreč ponujajo tehnične moţnosti za 

oddajanje televizijskega programa samo do uporabnikov, ki plačajo naročnino za ogled.  

Digitalna prizemeljska distibucija – v literaturi se za digitalno prizemeljsko distribucijo 

pogosto uporablja izraz DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestial). Za razliko od 

prizemeljske distribucije, kjer se televizijski signal prenaša v analogni tehnologiji, se pri 

digitalni prizemeljski distribuciji ta signal prenaša v digitalni tehniki. Zato je poleg antene ali 

antenskega sistema za sprejem televizijskih programov potreben tudi poseben sprejemnik (v 

novejših televizijah ţe prisoten), ki digitalni signal pretvori v običajni televizijski signal. 

Sprejem televizijskih programov je preko te distribucije v večini primerov brezplačen, vendar 

pa tehnologija omogoča tudi plačljiv način sprejemanja, kar se v zadnjem času v številnih 

drţavah vedno bolj uporablja.  
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Kabelska distribucija – pomeni prenos televizijskega signala do uporabnikov (gospodinjstev) 

preko kabla v nasprotju s prizemeljsko distribucijo. Ponavadi je ta distribucija povezana z 

mesečno naročnino. Sistemi kabelske distribucije ponujajo svojim naročnikom dodatne 

televizijske programe, ki jih ni moţno sprejemati preko prizemeljske distribucije (Debande in 

Chetrit 2001, appendix 3/1). V zadnjih letih se pojavlja tudi digitalna kabelska distribucija, ki 

televizijski signal distribuira v digitalni tehnologiji (v nasprotju z analogno tehnologijo 

kabelske distribucije) in IPTV (ang. Internet Protocol Television), ki uporablja telefonske 

kable ali optične kable za distribucijo televizijskih programov.  

Satelitska distribucija – v nasprotju s prizemeljsko distribucijo, kjer se televizijski signal 

prenaša iz oddajnikov na Zemlji, se pri satelitski distribuciji ta prenaša preko satelitov v 

geostacionarni orbiti. Za sprejem signala so potrebne posebne antene in sprejemniki. 

Televizijski signal je lahko tako v analogni kot v digitalni tehnologiji. Televizijski programi so 

lahko vidni brezplačno ali proti plačilu naročnine.  

2.2 Poslovanje televizijskih podjetij 

Televizijska dejavnost v svoji osnovi obsega produkcijo televizijskih vsebin in distribucijo le-

teh do gledalcev. Produkcija televizijskih vsebin se nadalje loči na lastno produkcijo vsebin, 

ki jo posamezen televizijski izdajatelj s svojimi tehničnimi sredstvi in kadrom producira, ter 

na kupljeno produkcijo pri zunanjih producentih. Distribucija televizijskih programov pa 

poteka preko različnih poti. Najbolj razširjena je prizemeljska distribucija, ko televizijski 

izdajatelji preko oddajnikov distribuirajo svoj program do gledalcev, ki s sprejemnimi 

antenami sprejemajo televizijski program. Ta način distribucije je bil prvi način distribuiranja 

televizijskega programa in se je v zgodovini izpopolnjeval tako v dosegu kot v kvaliteti 

distribuiranega signala. V zadnjih desetletjih pa so se pojavile tudi nove poti za distribuiranje 

televizijskega signala, kot so kabelska distribucija, satelitska distrubicija in IPTV način 

distribuiranja televizijskega signala. Le-ti so, kot bomo predstavili v nadaljevanju, imeli 

pomemben vpliv na televizijsko dejavnost.  

Prav zaradi načina distribucije je televizijska dejavnos t v številni literaturi omenjena kot 

primer popolne »javne dobrine«. Ko je televizijski program distribuiran do enega 

gospodinjstva oziroma gledalca, je brez dodatnih stroškov dostopen tudi vsem ostalim 

gospodinjstvom oziroma gledalcem, ki imajo potrebno opremo za sprejem signala. Še več, če 

bi ţeleli omejiti dostop določenim gospodinjstvom, bi bilo to zelo drago (Anderson in Coate 

2000, 1). Zato bomo za televizijske medije uporabljali izraz javni mediji oziroma javni 

televizijski program.6  

                                                 

6
 Ker se izraz javni medij in javni televizijski program uporablja v pogovornem jeziku za drţavne 

medije in televizijske programe oziroma za medije in televizijske programe, v katerih ima večinski 
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Za televizijski program kot javno dobrino velja, da je lahko »potrošen« z dveh strani. Na eni 

strani so gledalci, ki imajo neposredno korist od televizijskega programa. Na drugi strani 

imamo oglaševalce, ki z oglaševanjem v televizijskem programu pridobijo posredno korist s 

kontaktiranjem potencialnih kupcev. Medtem ko prve strani ne moremo izločiti, drugo stran 

lahko. Z zaračunavanjem dostopa oglaševalcem do svojih gledalcev lahko te levizijski 

izdajatelji ustvarijo prihodke (Andreson 2000, 1). Kot smo ţe v uvodu omenili, je prav zaradi 

te značilnosti televizijska industrija primer dvostranskega trga. Dvostranski (ali bolj splošno 

večstranski) trg je na grobo definiran kot trg, na katerem ena ali več platform vzpostavi 

interakcijo med končnimi uporabniki in poskuša pridobiti korist od dveh (ali več) strani z 

ustreznim zaračunavanjem vsake strani (Rochet in Tirole 2005, 1). Poleg televizijske 

industrije poznamo več primerov dvostranskih trgov. Na primer trg naprav za video igre mora 

privabiti uporabnike (igralce), da bi privabil izdelovalce iger za njihove platforme, in 

potrebuje igre, da bi privabil igralce k nakupu. Podobno velja za programske hiše in tudi za 

izdajatelje kreditnih kartic, ki se borijo tako za pridobitev prodajnih mest kot kupcev 

(uporabnikov) kreditnih kartic. Rochet in Tirole (2005, 35) predlagata v svojem delu 

podrobnejšo definicijo dvostranskega trga: trg je dvostranski, če platforma lahko vpliva na 

količino transakcij z večjim zaračunavanjem eni strani na trgu in z zmanjšanjem cene, ki jo 

plača druga stran za enak znesek. V našem primeru televizijskega trga lahko tako rečemo, da 

izdajatelji, ker brezplačno ponujajo svoj program gledalcem, celotne prihodke bazirajo na 

oglaševalcih. Vendar pa, kot je Kind (2007, 212) omenil, obstaja povezava v obe smeri med 

gledalci in oglaševalci. Gledalci pozitivno vplivajo na oglaševalce, saj več kot je gledalcev 

televizijskega programa, boljši učinek ima za oglaševalce. Na drugi strani pa oglaševalci 

negativno vplivajo na gledalce, saj več ji kot je deleţ oglaševalcev oziroma oglaševalskih 

vsebin v televizijskem programu, večje število gledalcev je pripravljenih preklopiti na 

konkurenčen televizijski program z manjšim deleţem oglasnih vsebin (Gabszewicz, Laussel 

in Sonnac 1999, 1). 

2.2.1 Prihodki iz oglaševanja oziroma naročnine 

Tehnološki razvoj kot tudi vsebinski razvoj televizijskih programov je v zadnjih desetletjih 

privedel do uvedbe novih načinov distribucije televizijskih programov. Klasična prizemeljska 

distribucija je zaradi omejenosti frekvenčnega prostora, namenjenega televizijski distribuciji, 

postala omejitev pri razvoju novih televizijskih programov. S prihodom novih tehnologij, kot 

so satelitska distribucija, kabelska distribucija in v zadnjem času digitalna prizemeljska 

distribucija, so se pričele odpirati nove poti za nove televizijske programe. Prav zato, ker je 

frekvenčni prostor za prizemeljsko televizijsko distribucijo omejen, določene drţavne 

institucije regulirajo to področje. Nove distribucijske poti pa so omogočile vstop na 

                                                                                                                                                         

vpliv oziroma lastništvo drţava, bomo v magistrski nalogi za te medije in televizijske programe 
uporabljali izraz državni mediji oziroma državni televizijski program. 
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televizijski trg novim izdajateljem televizijskih programov, obstoječim izdajateljem pa so 

nove tehnologije omogočile ustanavljanje novih televizijskih programov. Prav tako pa so nove 

tehnologije omogočile selektivno distribucijo televizijskih programov, kar je pomenilo, da so 

izdajatelji televizijskih programov sedaj imeli na izbiro tudi druge poslovne modele, ki niso 

bazirani na temeljih javne televizije. Odpirati so se tako začele moţnosti tudi za uvedbo 

plačljivih televizijskih programov. S pojavom novih tehnoloških moţnosti pa se pojavi tudi 

dilema, kateri poslovni model, pridobivanje prihodkov s strani oglaševalcev ali s strani 

naročnikov, je boljši. Kind (2009, 10–11) v svojem delu ugotavlja, da so cene oglaševanja 

strateški nadomestki, medtem ko so potrošnikovi stroški (cena za naročnino na televizijski 

program) strateški komplementi, kar nam kaţe na ključno razliko med obema poslovnima 

modeloma, v katerih lahko delujejo televizijski mediji. Na naročniškem trgu dvig cene ali 

naročnine, ki se plačuje za spremljanje televizijskega programa, enega televizijskega 

programa privede do tega, da so tudi drugi televizijski programi spodbujeni k dvigu svojih 

cen, kot je to značilno za tipično cenovno konkurenčnost. Stvari so drugačne pri poslovnem 

modelu pridobivanja prihodkov s strani oglaševalcev. Če se en televizijski medij odloči za 

zvišanje cen oglaševanja, bo to privedlo do zmanjšanja oglaševanja. Ker pa je oglaševanje 

»nadloga« za gledalca, se bo v tem primeru povpraševanje po tem televizijskem programu 

povečalo oziroma zmanjšalo za konkurenčen televizijski program. To bo privedlo do 

zmanjšanja povpraševanja po oglaševanju in s tem do niţjih cen za oglaševanje. Kind (2009, 

16–17) ugotavlja tudi, da manj kot se razlikujejo medijske vsebine, večji so prihodki, 

pridobljeni s strani oglaševanja in manjši, pridobljeni s strani potrošnikove naročnine. Iz tega 

lahko zaključimo, da je poslovni model pridobivanja prihodkov s strani oglaševanja boljši pri 

generalističnih, splošnih televizijskih programih, poslovni model pobiranja naročnine za 

gledanje televizijskih programov pa je boljši pri specializiranih televizijski programih. To je 

opazno tudi v praksi, saj je trenutno večina plačljivih televizijskih programov specializiranih, 

kot npr. filmski programi, športni programi, programi z vsebino, primerno za odraslo publiko 

in podobno. 

2.2.2 Oglaševanje 

Televizijski izdajatelji, ki svoje prihodke bazirajo na oglaševanju, na trgu oglaševalcem 

prodajajo prikaze oglasnega prostora med svojimi različnimi programi. Prodajanje prostora 

oglaševalcem se v ZDA in večini evropskih drţav tipično deli na »vnaprejšnjo prodajo« in na 

»razpršeno prodajo«7 (Arman in Popescu 2007, 2). Vnaprejšnja prodaja se vrši pred 

pričetkom televizijske sezone (ki se začne različno po posameznih drţavah). V tem delu 

prodaj oglasnega prostora ponavadi sodelujejo veliki oglaševalci, ki sklenejo dolgoročne 

                                                 

7
 V tuji literaturi se uporabljata izraza »upfront market« in »scatter market«, za katera smo uporabili 

smiselna izraza »vnaprejšnja prodaja« in »razpršena prodaja« zaradi njihovih značilnosti in ne 
dobeseden prevod. 
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pogodbe po relativno ugodnih cenah. Z oglaševalci sklenejo pogodbe na osnovi »cene za tisoč 

ogledov«, kjer televizijski izdajatelji ponudijo oglaševalcu garancijo za število ogledov. 

Ostanek oglasnega prostora pa se prodaja med celotno televizijsko sezono na razpršeni 

prodaji. V tem primeru se oglasni prostor prodaja na osnovi cene na sekundo, po navadi po 

višjih cenah in brez garancije na število ogledov. Na trgu vnaprejšnje prodaje oglasnega 

prostora ima kupec (oglaševalec) veliko pogajalsko moč. Oglaševalci določijo svoj proračun 

za oglaševanje v tekočem letu in »ceno za tisoč ogledov« in s tem ciljni nivo gledalcev, ki ga 

ţelijo doseči z oglaševalsko akcijo. Gledanost seveda ni vnaprej znana, ko se pogodbe 

sklepajo, ampak jo merjijo agencije oziroma ponudniki merjenja gledanosti na posameznem 

trgu. Televizijski izdajatelji tako v tej fazi oglaševalcem predstavijo televizijski spored s 

pričakovano gledanostjo posameznih vsebin. V primeru, da se izkaţe, da je bila gledanost 

določene televizijske vsebine večja, kot je bilo predpostavljeno na vnaprejšnji prodaji, 

oglaševalec ne dolguje ničesar televizijskemu izdajatelju, ki v tem primeru izgublja moţnosti 

prihodkov iz trga razpršene prodaje. V nasprotnem primeru, ko gledanost določene vsebine ne 

doseţe pogodbene vrednosti, določene v vnaprejšnji prodaji, televizijski izdajatelji dodelijo 

oglaševalcu dodatne oglasne prostore med televizijsko sezono. S tem se ţelijo obvarovati 

pogodbenih penalov in ohraniti dobre odnose z oglaševalci (Arman in Popescu 2007, 2). Tako 

je eden glavnih ciljev televizijskih izdajateljev, da za doseganje dobičkonosnosti optimalno 

razdelijo omejeni oglasni prostor med vnaprejšnjo prodajo in razpršeno prodajo. Pri tem se 

soočajo s kompleksnim problemom ustreznega planiranja prodaje oglasnega prostora med 

obema prodajama, seveda z dodatno neznanko gledanosti posameznega programa. Prav zaradi 

tega so določeni avtorji razvili modele obnašanja televizijskih izdajateljev na osnovi 

kvantitativnih metod, ki poslovodstvu televizijskih izdajateljev pomagajo pri odločitvah. Velik 

televizijski izdajatelj (v ZDA), kot je npr. NBC, bo po navadi sklenil za več kot 2,5 milijarde 

USD pogodb na vnaprejšnji prodaji. Ţe samo en procent odstopanja od optimalnega prihodka 

predstavlja milijone dolarjev in zato je pomen ustreznih kvantitativnih metod pri odločanju še 

pomembnejši (Bollapragada in Mallik 2007, 1119). 

2.3 Delovanje televizijskih programov v širšem družbenem oziroma gospodarskem 

okolju 

Pri delovanju televizijskih programov vsekakor ne moremo mimo dejstva, da je delovanje le 

teh regulirano s strani posameznih nacionalnih zakonodaj. Ena poglavitnih omejitev je 

omejitev oglaševanja, tako v smislu maksimalno dovoljenega predvajanega časa 

televizijskega programa, posvečenega oglasnim sporočilom, kot tudi v smislu vsebinskega 

omejevanja oglaševanja, kjer je le-to po navadi namenjeno omejitvam oglaševanju tobačnih 

izdelkov, alkoholnih pijač, zdravil in zdravstvenih storitev. Posebne omejitve se pogosto 

uporabljajo pri vsebinah, namenjenim otrokom in mladostnikom. Učinek teh omejitev na prvi 

pogled ščiti gledalce, vendar pa je pomembno tej problematiki posvetiti večjo pozornost. 

Dejansko lahko omejitev oglaševanja zmanjša rentabilnost televizijskih izdajateljev pri 
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produkciji vsebin in s tem tudi kvaliteto televizijskih vsebin, širino vsebin in splošno 

vsebinsko raznolikost (Anderon 2005b, 2). Časovna omejitev oglaševanja je splošno 

uveljavljena v razvitih drţavah z vidno izjemo v pomanjkanju omejitev v ZDA, kjer ni 

omejitev pri predvajanju oglasov, razen med otroškim programom (Anderon 2005b, 2). 

Ostrejša regulacija med otroškim programom je zelo razširjena tudi v drugih drţavah. V 

nekaterih drţavah je oglaševanje med otroškim programom celo popolnoma prepovedano, 

ponekod je celo prepovedana uporaba likov iz otroških televizijski programov v oglasnih 

sporočili. V teh primerih se sledi načelu, da otroci še niso sposobni samostojnih racionalnih 

odločitev in so zato dodatno zaščiteni. Poseben primer omejitev oglaševanja je tudi omejitev 

oglaševanja zdravil na recept. Le redke drţave na svetu (npr. ZDA) dopuščajo tako 

oglaševanje, večina pa ne, saj naj bi takšno oglaševanje vodilo k pretirani uporabi zdravil  

(Anderson 2005b, 3). Obstajajo tudi drugačna mnenja, ki trdijo, da tako oglaševanje vodi do 

večje informiranosti gledalcev, ki bi lahko bili spodbujeni k zdravljenju, ko pridobijo 

informacijo o moţnostih ozdravitve.  

Poleg omejitev v oglaševanju v televizijskih programih posamezne drţave tudi predpisujejo 

predvajanje določenih javno koristnih sporočil, kot tudi političnih sporočil v obdobju volitev. 

Nekatere drţave, predvsem evropske, pa regulirajo tudi t. i. lokalne vsebine oziroma 

predpisujejo najmanjšo količino programa domače, nacionalne produkcije oziroma 

predpisujejo največjo količino produkcije iz drugih narodnostnih okolij.  

V Evropski uniji je televizijsko oglaševanje regulirano z direktivo Audiovisual Media 

Services Directive (AVMSD), ki jo je sprejel Evropski parlament,8 katere naloga je med 

drugimi tudi harmonizacija standardov televizijskega oglaševanja med članicami EU. Deli 

direktive AVMSD so posvečeni tudi promociji produkcije televizijskih vsebin in njene 

distribucije, varovanju mladostnikov, oglaševanju in sponzoriranju ter pravici do popravka. 

Pri oglaševanju direktiva predvideva povprečno devet minut oglasnih sporočil v oddajnem 

času televizijskega programa, z maksimalno 12 minutami oglasnih sporočil v posamezni uri 

(AVMSD). Imajo pa določene članice EU stroţje predpise, na primer v Franciji je maksimalna 

povprečna količina oglasnih sporočil šest minut (Gantman in Shy 2007, 1), v Veliki Britaniji 

pa drţavna televizija BBC celo ne sme predvajati reklamnih sporočil (Motta in Polo 1997b, 

303). 

Delovanje televizijskih programov je tako iskanje ravnoteţja med vsemi dejavniki, ki 

posredno ali neposredno vplivajo na to delovanje. V tem delovanju imamo televizijske 

izdajatelje, gledalce televizijskih programov, oglaševalce ter regulatorje trga. Številne 

                                                 

8
 direktiva je stopila v veljavo dne 19. 12. 2007. Pred tem so bili prvi poskusi reguliranja evropske 

audiovizuelne politike ţe v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 1989 je stopila v veljavo 
direktiva Television without Frontiers Directive (TVwF), ki je bila revidirana leta 1997 in 2007. 
Zadnja revizija je tudi spremenila ime direktivi.  
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raziskave na tem področju so poskušale oblikovati modele, s katerimi bi laţje razloţili to 

kompleksno delovanje. V primeru, ko televizijski programi delujejo v konkurenčnem trgu, bi 

lahko predpostavili, da trg sam oblikuje ravnovesje med televizijskimi vsebinami in oglasnimi 

vsebinami v televizijskem programu. V primeru prevelike količine oglasnih sporočil, ki so za 

gledalce moteče, bi le-ti preklopili na drugi televizijski program. Optimalen nivo oglasnega 

prostora dobimo, ko sta enaka marginalna socialna korist (povečanje koristi oglaševalca z 

dodatnim oglaševanjem) in marginalen socialni strošek (povečanje gledalčevega nelagodja 

zaradi povečanja oglaševanja) (Anderson in Coate 2005a, 952). Vendar Anderson in Coate 

(2005a, 959) ugotavljata, da se na konkurenčnem televizijskem trgu lahko zgodi, da imajo 

programi tudi podoptimalno količino oglasnega prostora. Kot ugotavlja tudi Dukes (2003, 12) 

v primeru televizijskih programov, ki so bliţnji substituti, lahko tekmovalnost za pridobivanje 

gledalcev privede do količine oglasnega prostora v televizijskem programu, ki je niţji od 

optimalnega.  

Gabszewicz, Laussel in Sonnac (1999) so v svojem delu temeljito preučevali delovanje dveh 

televizijskih programov na trgu. V svoji raziskavi delovanje televizijskih programov razdelijo 

v tri faze: določitev vsebine televizijskega programa, določitev količine oziroma odstotka 

programskega časa, ki ga bo namenil oglasnim sporočilom, ter določitev cene oglasnih 

sporočil. Po določitvi vsebine televizijskega programa, je izbira deleţa oglasnih sporočil v 

televizijskem programu tista, ki dokončno določi razmerje med gledanostjo televizijskih 

programov. Raziskava pokaţe, da brez regulacije trga noben televizijski program v nobenem 

primeru ne bi dodelil več kot polovice od svojega celotnega časa oglasnim vsebinam. 

Pravzaprav bi bila brez regulacije trga to natančna količina oglasnih vsebin (Gabszewicz, 

Laussel in Sonnac 1999, 16). Na drugi strani pa ista raziskava pokaţe, da omejitev oglasnega 

prostora zmanjša raznolikost med televizijskimi programi, ko doseţejo ravnoteţje. Niţja kot 

je zgornja omejitev za količino oglasnih vsebin, ki jo nalaga regulacija, šibkejša je raznolikost 

med televizijskimi programi (Gabszewicz, Laussel in Sonnac 1999, 3). 

Prav zato se številni avtorji ukvarjajo s postavljanjem modelov, na osnovi katerih bi ugotovili 

ustrezno razmerje med investicijami v programske vsebine (količina, kakovost vsebin), 

količino oglasnega prostora in ceno le-tega za doseganje maksimalne moţne gledanosti 

oziroma dobička. Dobiček televizijskega programa je razlika med prihodki iz oglaševanja in 

investicijami v televizijske vsebine. Te investicije so modelirane kot kubična funkcija glede 

na kvaliteto programa (Motta in Polo 1997a, 11). Poleg tega velja, da je za oglaševalce 

oglaševanje v televizijskem programu komplementarna dobrina (če je cena oglaševanja v 

enem televizijskem programu previsoka, se odločijo za oglaševanje na drugem, cenejšem) in 

povpraševanje po oglaševanju na posameznem televizijskem programu je padajoča funkcija 

glede na cene oglaševanja. Iz navedenega Nilssen in Sorgard (2001, 12) dokazujeta, da so na 

televizijskem trgu, v nasprotju z večino ostalih ekonomskih modelov, cene oglasov strateški 
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substituti in količina oglasov strateški komplementi.9 

Zgoraj navedene trditve veljajo za delovanje na oligopolnem (duopolnem) trgu, kjer 

tekmujeta dva ali več televizijskih programov. Nilssen in Sorgard (2001, 17–19) v primerjavi 

delovanja na duopolnem in monopolnem trgu navajata naslednje zaključke: 

 Cena oglaševanja je zmeraj niţja na duopolnem trgu.  

 V primeru, da se na monopolnem trgu pojavi nov televizijski program, se sproţi ne eni 

strani efekt konkurenčnosti za oglasni prostor in s tem zmanjša spodbudo za investicije v 

program. Na drugi strani pa uvedba novega televizijskega programa privede do t. i. efekta 

poslovne kraje: povečanje investicij v televizijski program privede do boljšega programa, 

kar ne poveča števila gledalcev samo zaradi večje kvalitete programa, ampak privede tudi 

do »kraje« gledalcev drugega televizijskega programa. Drugi efekt je močnejši in se zato 

skupne investicije v televizijski program v tem primeru povečajo, vendar pa je investicija 

v vsak posamezen televizijski program zmeraj niţja kot investicija televizijskega 

programa v monopolnem trgu. 

 Ker je investicija v vsak posamezen televizijski program v duopolnem trgu manjša kot 

investicija v televizijski program v monopolnem trgu, se lahko skupno število gledalcev 

zmanjša na duopolnem trgu.  

 Presenetljivo je to, da se lahko skupna poraba za oglaševanje na duopolnem trgu zmanjša, 

saj se z niţjimi cenami poveča količina oglasov, kar privede do zmanjšanja gledalcev, kar 

lahko prekaša efekt niţjih cen oglaševanja.  

Vse to pa lahko privede do situacije, da je podjetjem, ki oglašujejo v televizijskem programu, 

kljub niţjim cenam oglaševanja ter skupno večjim investicijam v televizijske vsebine bolje na 

monopolnem trgu kot na duopolnem. 

Iz prakse pa ugotovimo, da lahko delovanje televizijskih medijev v večini primerov 

opredelimo kot delovanje na oligopolnem trgu. Pod predpostavko, da na trgu televizijski 

izdajatelji sami izberejo deleţ oglasnega prostora v svojem programu in da oglaševalci 

izbirajo, koliko oglasnega prostora kupiti, to pomeni, da ni omejitev oglaševanja. Kind, 

Nilssen in Sorgard (2006, 7) ugotavljajo, da manj kot se razlikujejo televizijski programi med 

seboj, bolj so gledalci nagnjeni k preklopu od televizijskega programa z več oglasnimi 

vsebinami k tistemu z manj oglasnimi vsebinami. To privede do ugotovitve, da je raven 

                                                 

9
 Termine strateški komplementi in strateški substituti so prvič uporabili Bulow, Geanakoplos in 

Klemperer (1985). V ekonomiji je odločitev med dvema ali več igralci imenovana strateški 
komplement, če odločitev enega okrepi drugega in obratno. Odločitev, imenovana strateški substitut , 
pa uporabljamo, če odločitev enega igralca povzroči odmik v nasprotno smer za drugega igralca. Če za 
primer uporabimo količino, je odločitev o količini strateški komplement, če povečanje količine 
(proizvoda) enega igralca poveča marginalni prihodek drugega in ga tako spodbudi k povečanju 
količine. Na drugi strani pa je odločitev o količini strateški substitut, če povečanje količine (proizvoda) 
enega igralca zmanjša marginalni prihodek drugega in ga zato spodbudi k zmanjšanju količine.  
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oglasnih sporočil v televizijskem programu niţja: 

 če je niţja diferenciacija med televizijskimi programi, 

 če je večje število televizijskih programov.  

Analize (Kind, Nilssen in Sorgard 2006) tako pokaţejo, da je v primeru, ko so televizijski 

programi slabi substituti, količina oglasnega prostora v televizijskih programih previsoka iz 

socialnega vidika (nezadovoljstva gledalcev). Iz tega vidika se pokaţe potreba, da se določi 

zgornji nivo količine oglasnega prostora v televizijskih programih z zakonodajo na 

posameznih trgih. Poleg tega je v modelih delovanja televizijskih programov na številnih trgih 

treba upoštevati tudi delovanje drţavnih televizij, ki s svojim financiranjem, programsko 

vsebino in zakonskimi omejitvami in zadolţitvami pomembno vplivajo na splošno delovanje 

televizijskega trga. Kind, Nilssen in Sorgard (2006, 4) v svoji raziskavi pokaţejo, da pri 

dovolj diferenciranih televizijskih programih drţavni televizijski programi prodajo manj 

oglasnega prostora kot komercialni televizijski programi. Tako se ublaţi pretiran deleţ 

oglaševanja v sistemu, kjer so prisotni samo komercialni televizijski programi. Prav tako 

Nilakantan (2010, 18) ugotavlja, da je na trgih, kjer so prisotni tako komerc ialni kot drţavni 

televizijski programi, upravljanje z oglasnim prostorom bolj optimalno. Tako v komercialnih 

kot drţavnih televizijskih programih je ravnoteţje med količino oglasnega prostora in ostalim 

programom odvisna od gledalčevega »neudobja« (angl. nuisance) zaradi oglasov in teţnje k 

dobičku zaradi oglaševanja. Na trgih brez in s prisotnostjo drţavnih televizij imajo televizijski 

programi teţnjo, da povečujejo količino oglasnega prostora, ko je neudobje gledalcev zaradi 

oglaševanja nizko in zniţujejo količino oglasov, če je gledalčevo neudobje zaradi oglaševanja 

višje. Vendar pa zaradi dejstva, da drţavne televizije stremijo k maksimiziranju socialne 

dobrobiti (angl. social welfare) s svojim programom, bolj optimalno razpolagajo s količino 

oglasnega prostora, kar pa privede do tega, da tudi komercialni televizijski programi 

optimizirajo količino le-tega. Iz tega vsekakor lahko ugotovim, da je zelo pomemben 

dejavnik, ki vpliva na delovanje televizijskih izdajateljev, prav gledalčevo neudobje pri 

spremljanju oglasnih sporočil. Nilakantan (2010, 22) ugotavlja tudi, da je sicer dobrobit (angl. 

welfare) glede televizijskih vsebin na mešanih trgih manjša (to si lahko razlagamo prav zaradi 

manjše količine oglasnih sporočil, kar privede do manjše moţnosti za investiranje v vsebine), 

vendar je skupna dobrobit (glede vsebin in oglasnega prostora) večja, ne glede na 

dobičkonosnost ali nelagodje gledalcev zaradi oglasov. Nazadnje, Pan (2009, 14) v svoji 

raziskavi delovanja na duopolnem trgu ugotavlja, da je komercialen televizijski program na 

slabšem, kadar konkurira z drţavnim televizijskim programom, kot pa, ko konkurira z drugim 

komercialnim televizijskim programom. V duopolnem trgu dveh komercialnih televizijskih 

programov imajo ti spodbudo, da svoj program čim bolj diferencirajo za doseganje večjega 

dobička. Na drugi strani pa ima na mešanem duopolnem trgu komercialni televizijski program 

spodbudo k čim večji diferenciaciji proti drţavnemu televizijskemu programu, le-ta pa ima 

interes k čim večjemu premiku proti komercialnemu televizijskemu programu (Pan 2009, 14). 

To trditev je mogoče zaznati tudi v praksi na slovenskem trgu, ko je drţavna televizija v več 
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primerih sledila časovnim in programskim smernicam komercialne televizije (npr. premik 

predvajanja osrednje informativne oddaje, nakup formatov oddaj v tujini – Kdo ţeli biti 

milijonar na komercialni televiziji, Najšibkejši člen na drţavni televiziji).  

2.4 Televizijski trgi 

Drţave oziroma trgi, na katerih delujejo televizijski programi, so si med seboj različni. Iz 

vsega navedenega v prejšnjem poglavju lahko sklepamo, da je delovanje televizijskih 

programov odvisno tudi od trga, v katerem delujejo. Empirična raziskava v magistrski nalogi 

bo izvedena na trgih Slovenije, Italije, Velike Britanije in Češke republike. Čeprav so ti trgi 

vsi iz Evropske unije, obstajajo med njimi razlike in posebnosti, kar ločeno po vsaki drţavi 

posebej predstavljamo v nadaljevanju.. 

2.4.1 Slovenija 

Na slovenskem televizijskem trgu so najpomembnejši naslednji javni televizijski programi: 

SLO1, SLO2, POP TV, KANAL A, TV 3 (MAVISE b. l.). Izdajatelj programov SLO 1 in SLO 

2 je Javni zavod Radiotelevizija Slovenija (RTVSLO), ki ga regulira Zakon o Radioteleviziji 

Slovenija. RTVSLO vodi programski svet, katerega večino članov imenuje ali potrjuje 

Drţavni zbor. Televizijska programa SLO 1 in SLO 2 spadata v kategorijo drţavnih 

televizijskih programov. Izdajatelj programov POP TV in Kanal A je Central European Media 

Enterprises (CME) group in tako televizijska programa spadata v kategorijo komercialnih 

programov. CME trenutno izdaja še naslednje plačljive televizijske programe POP Kino1, 

POP Kino2, POP Fani, POP Brio, POP Oto in POP Spot. Tretji največji komercialni 

televizijski program je TV 3, katerega izdajatelj je Modern Times Group. TV 3 je v zadnjih 

desetih letih doţivel kar nekaj lastniških sprememb. Ustanovlji so bili podjetja in posamezniki 

blizu Rimokatoliške cerkve, kasneje je bil prodan hrvaškemu lastniku, ki je programu TV 3 

spremenil ime. Po prenosu lastništva na Modern Times Group se je program ponovno 

preimenoval v TV 3. 

Slovenija ima 2.046.000 prebivalcev, 738.000 gospodinjstev s televizijskim sprejemnikom. Za 

slovenski televizijski trg je značilen visok deleţ kabelske distribucije, saj ta dosega 45 % 

gospodinjstev. Največji kabelski operater je Telemach. Slovenija ima zelo razvito tudi IP TV 

distribucijo. Na trgu je prisoten tudi en satelitski operater (Total TV). V decembru 2010 je 

Slovenija izvedla prehod iz analognega prizemeljskega oddajanja na digitalno prizemeljsko 

oddajanje (MAVISE b. l.). 

2.4.2 Italija 

Dva največja televizijska izdajatelja v Italiji sta drţavni RAI in komercialni Mediaset  
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(MAVISE b. l.). RAI izdaja tri televizijske programe, in sicer RAI 1, RAI 2 in RAI 3. Drţavni 

televizijski programi se financirajo z naročnino, ki jo plačujejo vsa italijanska gospodinjstva 

in z oglaševanjem. RAI je pod direktno kontrolo italijanske vlade (v nasprotju z BBC iz 

Velike Britanije, ki ga kontralirajo neodvisna telesa in ne direktno vlada). Ker je največji 

komercialni izdajatelj Mediaset v večinski lasti trenutnega italijanskega premiera Sivia 

Berlusconia, je splošno prepričanje, da je italijanski televizijski prostor zelo spolitiziran. 

Mediaset je izdajatelj treh največjih komercialnih televizijskih programov, in sicer Canale 5, 

Italia 1 in Rete 4. RAI in Med iaset imata prevladujoči trţni deleţ, vendar pa je na trgu 

prisotem tudi komercialni televizijski program La7, katerega izdajatelj je italijansko 

telekomunikacijsko podjetje Telecom Italia.  

Italija ima 60.340.000 prebivalcev, 24.364.000 gospodinjstev s te levizijskim sprejemnikom. 

Za Italijo je značilno, da ima, kar se tiče distribucije televizijskih programov, prevladujoč 

poloţaj prizemeljska distribucija. V letu 2011 bo Italija dokončno izvedla prehod na digitalno 

prizemeljsko distribucijo (večina regij je ta prehod ţe opravila v letu 2010). Na italijanskem 

trgu je zelo slabo prisotna kabelska televizijska distribucija, saj so v preteklosti italijanske 

vlade sprejemale zakone, ki so kabelsko distribucijo zelo omejevale in se zato ni razvila, kot 

se je v drugih drţavah. Ima pa Italija izredno veliko število lokalnih in regionalnih 

televizijskih postaj. Le-te popolnoma zasedajo frekvenčni prostor, namenjen prizemeljskemu 

načinu oddajanja televizijskih programov, in v številnih primeri se uporabljajo tudi frekvence, 

ki so namenjene drugim (sosednjim) drţavam, kar privede do konfliktov in sodnih sporov 

zaradi uporabe teh frekvenc (Petkovič, 2011). Alternativo prizemeljski distribuciji predstavlja 

le IP TV, ki je prisotna na določenih delih teritorija (predvsem večja mesta) ter satelitska 

distribucija, ki je razdeljena na neplačljive programe in plačljive, ki jih ponuja predvsem Sky 

Italia. Predvsem Mediaset izkorišča nove kapacitete, pridobljene z digitalno prizemeljsko 

distribucijo, za uvajanje novih, plačljivih televizijskih programov (MAVISE b. l.).  

2.4.3 Velika Britanija 

Na televizijskem trgu v Veliki Britaniji so najpomembnejši javni televizijski programi BBC1, 

BBC2, ITV, Channel 4 in Five. Vsekakor je tudi na svetovnem trgu najbolj znan televizijski 

program BBC, ki je najstarejši in največji televizijski izdajatelj na svetu. BBC je prvi in 

največji drţavni televizijski izdajatelj v Veliki Britaniji, kateri izdaja televizijska programa 

BBC1 in BBC2. Posebnost BBC-ja je v tem, da se financira izključno od naročnine, ki jo 

plačujejo vsa gospodinjstva, in zato v svojih programih ne predvaja oglasnih sporočil. Poleg 

najpomemnbejših televizijskih programov BBC1 In BBC2 trenutno izdaja še naslednje 

programe: BBC Three, BBC Four, BBC News, BBC Parliament, CBBC Channel, CBeebies, 

BBC HD, BBC Alba in BBC red Button.  
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ITV (Independent Television10) je skupina (mreţa) petnajstih regionalnih komercialnih 

televizijskih postaj (op. uporabljamo izraz televizijska postaja, saj posamezna postaja 

predvaja program ITV), ustanovljena leta 1955 z namenom konkurirati drţavnemu 

televizijskemu izdajatelju BBC. ITV je bil prvi komercialni televizijski program, financiran z 

oglaševanjem, in je bil najbolj popularen komercialen televizijski program večino časa svoje 

eksistence. Posamezne regionalne televizijske postaje so trenutno v lasti dveh skupin (ITV plc 

in STV Group plc), dve televizijski postaji pa sta ostali samostojni. Televizijske postaje 

predvajajo skupen televizijski program ITV, v določenih programskih obdobjih pa vsaka 

regionalna televizijska postaja predvaja svoj regionalen program. Trenutno ITV izdaja še 

naslednje televizijske programe: ITV1 HD, ITV2, ITV3, ITV4, Men&Motors in CITV 

Channel. 

Televizijski program Channel 4 je bil ustanovljen leta 1982. Čeprav je v drţavni lasti, se 

financira popolnoma s komercialnimi storitvami (oglaševanjem). Nastal je z namenom razbiti 

duopolen poloţaj, ki se je ustvaril med drţavnim BBC-jem in komercialnim ITV-jem. Ker ni 

nastal z zdruţevanjem regionalnih televizijskih postaj, tudi nima regionalnih vsebin v svojem 

televizijskem programu. Trenutno izdaja še naslednje televizijske programe: E4, Film4, 

More4. 

Five je nastal leta 1997, s prvotnim poimenovanjem Channel Five. Ob nastanku je pokrival 

manjši teritorij kot ostali nacionalni televizijski programi. Avgusta 2005 je televizijski 

program Five prevzel RTL Group, največji evropski televizijski izdajatelj (del skupine 

Bertelsmann AG), leta 2010 pa je bil prodan podjetju Northern&Shell, ki mu je povrnil 

prvotno ime Channel Five. Tako kot Channel 4 ne predvaja regionalnih vsebin med svojim 

televizijskim programom. Trenutno izdaja še naslednje televizijske programe: Five US, Five 

Life ter ima lastniški deleţ v plačljivem televizijskem programu Top Up TV.  

Velika Britanija ima 62.008.000 prebivalcev, 25.500.000 gospodinjstev s televizijskim 

sprejemnikom. Najpomembnejši način distribucije televizijskih programov je digitalna 

prizemeljska distribucija (40 %) in satelitska distribucija (41 %), sledi pa kabelska distribucija 

s 13 % (MAVISE b. l.). 

2.4.4 Češka republika 

Česka televize je drţavni izdajatelj televizijskih programov ČT1 in ČT2, kateri se financirajo 

iz televizijske naročnine, ki jo plačujejo vsa gospodinjstva v drţavi in z oglaševanjem. 

Ustanovljen je bil leta 1992 in je do razpada Češkoslovaške republike izdajal televizijski 

program ČTV ter produciral vsebine za skupen češko-slovaški televizijski program F1. 

                                                 

10
 Neodvisna televizija  
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Kasneje je izdajal tri televizijske programe, poleg ČT1 in ČT2 tudi ČT3. Program ČT3 so 

ukinili, ko so morali frekvence za prizemeljsko predvajanje dati televizijskemu programu TV 

Nova, ki je tako postal prvi komercialen televizijski program v drţavi. Drţavni televizijski 

izdajatelj trenutno izdja še naslednje televizijske programe: ČT24 (televizijski program z 

izključno informativnimi vsebinami), ČT4 (televizijski program z izključno športnimi 

vsebinami) in ČT HD.  

Izdajatelj televizijskega programa TV Nova je Central European Media Enterprises (CME) 

group.11 TV Nova je pričela z delovanjem leta 1994 s prej omenjenim prenosom frekvenc 

drţavne televizije ČT3 in se financira izključno z oglaševanjem.  

Tudi Prima televize je komercialni televizijski program, katerega izdajatelj je FTV Prima, 

spol. S. r. o. Prima je pričela z oddajanjem ţe leta 1993 kot lokalna televizija za mesto Praga 

in centralno Bohemijo, vendar pa se je količina lokalnih televizijskih vsebin z leti 

zmanjševala in je tako Prima postala nacionalna komercialna televizijska postaja.  

Češka republika ima 10.510.000 prebivalcev, 4.244.000 gospodinjstev s televizijskim 

sprejemnikom. Le 15 % gospodinjstev spremlja televizijske programe preko analogne 

prizemeljske distribucije, medtem ko 41 % uporablja digitalno prizemeljsko distribucijo, 

29 % satelitsko distribucijo in 24 % kabelsko ali IP TV distribucijo televizijskih programov 

(MAVISE b. l.) 

                                                 

11
 Isti izdajatelj je lastnik POP TV in Kanal A v Sloveniji. 
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3 DEJAVNIKI GLEDANOSTI IN VPLIV NA POSLOVANJE 

Gledanost oziroma občinstvo, kot se splošneje uporablja v raziskavah mnoţičnih medijev, je 

osrednji element raziskav na medijskem področju. Webster (1998, 1) raziskave občinstva deli 

glede na dejstvo, kot kaj je občinstvo preučevano, in opredeli tri splošne modele uporabe 

občinstva, ki so: občinstvo kot masa, občinstvo kot rezultat ter občinstvo kot agent. V modelu 

občinstva kot masa je občinstvo videno kot velika skupina ljudi, razpršenih po času in 

prostoru, ki delujejo samostojno in imajo malo ali nič poznavanja drug o drugemu. Poglavitno 

vprašanje teh raziskav je, katere medije konzumirajo ljudje. Pri modelu občinstva kot rezultat 

je občinstvo videno v kontekstu medijev, ki vplivajo na njih. Tukaj se preučuje, kaj mediji 

naredijo ljudem. Nasprotno pa se v modelih občinstva kot agent preučuje vpliv občinstva na 

medije. Tako je poglavitno vprašanje, kaj ljudje naredijo z medijem. Webster (1998, 13, po 

Webster in Phalen 1997) trdi, da prepletanje razpoloţljivosti in struktur (npr. televizijskih 

programov, programskih praks itd.) ponuja najbolj razpoloţljivo pot za razumevanje 

obnašanja masovnega občinstva. Če se iz kakšnega razloga posamezni agenti obnašajo 

drugače, se bodo institucionalne strukture prilagodile, podpirale in spodbujale nove vzorce. 

Velja pa tudi nasprotno, ali pa, kot to poimenuje Giddens (1987, 220), dualnost strukture. 

Zaradi vsega navedenega lahko sklepamo, da je preučevanje gledanosti zahteven problem, saj 

so dejavniki, ki vplivajo na odločitve posameznika ali skupine ljudi, mnogoteri, in ti dejavniki 

lahko posredno ali neposredno vplivajo tudi na gledanost televizijskih programov. Vpliv 

dejavnikov gledanosti je toliko bolj zahteven tudi zaradi tega, ker je vpliv obojestranski, 

zunanji dejavniki vplivajo na občinstvo in s tem na gledanost, na drugi strani pa tudi 

televizijski program sam (kvaliteta, kvantiteta, zvrst vsebin, ki jih ponuja, način in čas, ko 

ponuja vsebine) vpliva na odločitve občinstva in s tem na gledanost. Dosedanje raziskave so 

se predvsem osredotočale na preučevanje vplivov določenih posameznih dejavnikov na 

medije oziroma na televizijske programe. Večina raziskav televizijskih programov je 

predvsem osredotočena na raziskovanje oglasnega prostora, količine oglasov in cene le-teh in 

njihovega vpliva na gledanost. Do sedaj se televizijske programe ni preučevalo iz širšega 

vidika, ki bi vključevalo različne dejavnike, ki vplivajo na gledanost. Iz tega razloga smo 

dejavnike, ki vplivajo na gledanost televizijskih programov razdelili na zunanje, to je na 

dejavnike, ki vplivajo na občinstvo iz okolja, in na notranje, ki so odvisni od televizijskega 

izdajatelja oziroma televizijskega programa.  

Tudi dejavnike iz okolja lahko naprej razdelimo v več podskupin. Na gledanost, kot bomo 

predstavili kasneje, vplivajo makroekonomski dejavniki okolja, kot so bruto domači proizvod 

posamezne drţave (torej stopnja razvitosti), število gospodinjstev, prihodki posameznikov 

oziroma gospodinjstev. Kot dejavniki okolja so, predvsem v zadnjih letih, tudi zelo 

pomembne nove, alternativne poti za distribuiranje video vsebin, kot so mobilni telefoni in 

predvsem internet. Rast dostopa do in uporaba teh tehnologij lahko (negativno) vpliva na 

gledanost televizijskih programov, predvsem pri mlajši populaciji, ki je reden uporabnik teh 

tehnologij.  
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Vpliv zunanjih dejavnikov, torej dejavnikov okolja na gledanost, je v strokovni literaturi 

skromno analiziran. Pri preučevanju gospodarske krize na gledanost (Kušnjerek 2009) 

primerja podatke o gledanosti slovenskih televizijskih programov v prvem četrtletju leta 2009 

s podatki preteklih štirih let v istem časovnem obdobju. Primerjava je bila narejena na 

populaciji kot celoti (vsi nad 4. letom starosti) in pa na delu populacije, kjer je vpliv recesije 

še najbolj opazen, to je aktiven del populacije, ki je bil dodatno razdeljen na starejšo in mlajšo 

populacijo. Prav tako je bila primerjava narejena ločeno za delavnike in konce tedna. Ugotovil 

je, da dnevne krivulje gledanosti, kot tudi mesečna povprečja, zaenkrat ne pokaţejo nobenih 

odmikov, ki ne bi bili prisotni v trendih v preteklih letih (Kušnjerek 2009). To lahko 

pripišemo statičnosti televizijskega medija z veliko mero inercije in zato pričakuje, da bo 

recesija gledanost zelo počasi povečevala (Kušnjerek 2009). V primeru, da bi se gledanost 

povečala, kar bi pomenilo spremembo navad populacije, bi ostala večja še kar nekaj časa po 

koncu recesije. 

Druga skupina dejavnikov gledanosti, ki so dejavniki znotraj posameznih televizijskih 

programov, so bolj prisotni v strokovni in znanstveni literaturi. V literaturi se sicer ne 

uporablja delitve teh notranjih dejavnikov, vendar bi jih lahko glede na način preučevanja 

razdelili v dva sklopa. V prvem sklopu imamo tri dejavnike, ki so kvaliteta programa, tip ali 

vrsta programa ter količina oglasov v programu (Gabszewicz, Laussel in Sonnac 1999, 1–3). 

V strokovni literaturi najdemo različne modele, v katerih se preučuje ravnoteţje med temi 

dejavniki ter cenami oglaševalskega prostora. Posamezen izdajatelj televizijskega programa 

se pri oblikovanju svojega programa odloči za vrsto predvajanega programa, to je za razmerje 

med posameznimi tipi programa, kot so zabavni, informativni, kulturni, športni in drugi 

program ter za kvaliteto predvajanega programa. V tem slopu dejavnikov lahko vsekakor 

ugotovimo, da večji kot je deleţ oglasnega prostora v programu, večje je število gledalcev, ki 

je pripravljeno preklopiti na konkurenčni televizijski program z manjšim deleţem oglasnega 

prostora (Gabszewicz, Laussel in Sonnac 1999, 2). Prav tako lahko ugotovimo, da je 

kvalitetnejši program draţji in zato zahteva več oglaševalskega prostora ali pa višje cene le-

tega. Zato je preučevanje ravnoteţja med temi dejavniki za izdajatelje televizijskih programov 

zelo pomembno. Vpliv teh dejavnikov se tudi razlikuje na različnih trgih, saj lahko na 

določenih trgih izdajatelji televizijskega programa količino oglasnega prostora sami določajo, 

na številnih trgih pa obstajajo nacionalne zakonodaje, ki vsaka na drugačen način regulira in 

predpisuje zgornjo časovno mejo, ki se lahko uporabi za oglasna sporočila.  

V drugi sklop dejavnikov znotraj televizijskega programa, ki vplivajo na gledanost, lahko 

uvrstimo (tudi) starost televizijskega programa, število zaposlenih, način financiranja ter 

obseg lastne produkcije programa. Izdajateljeva sposobnost za produkcijo lastnega programa 

je pozitivno korelirana s prihodki, negativno pa z dobičkom (Kasuga 2006, 10). To lahko 

razumemo predvsem v kontekstu visokih produkcijskih stroškov, ki so povezani s produkcijo 

lastnega programa in so bistveno večji, kot so stroški za kupljeno produkcijo in zato 

negativno vplivajo na dobiček televizijskega podjetja. 
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Na gledanost prav tako vpliva kulturni vidik, specifičen za vsako okolje, povprečnega števila 

ur gledanja televizije dnevno. Prikaz je podan v primeru v preglednici 1 in 2. Kot je moč 

razbrati, se ta dejavnik precej razlikuje v različnih okoljih in ni povezan z gospodarsko 

razvitostjo posamezne drţave in zato lahko predvidevamo, da je prav tako pomemben pri 

ugotavljanju dejavnikov gledanosti televizijskih programov (predvsem na mednarodni ravni).  

Učinek lastne produkcije na gledanost nam pokaţe, da je gledanost vsekakor ključen dejavnik 

za uspešnost javnih televizijskih programov, vendar v kontekstu maksimiziranja dobička ni 

edini dejavnik. Predvsem se v poloţaju, ko morajo vključiti v svoje odločitve tudi vidike 

maksimiziranja dobička, znajdejo komercialne televizijske postaje oziroma njihovi izdajatelji, 

saj je njihova prisotnost na trgu izključno zaradi ustvarjanja dobička. Na trgih, kjer je količina 

oglasnega prostora v televizijskem programu regulirana oziroma omejena, je ključna izbira 

televizijskih izdajateljev kvaliteta in raznolikost programa. Lahko rečemo, da televizijski 

izdajatelji izbirajo vsebine za svoj program v horizontalni (raznolikost vsebin) in vertikalni 

(kvaliteta vsebin) dimenziji. Mangani (2002, 309) trdi, da ko dva televizijska izdajatelja 

razlikujeta svoj program po eni vertikalni in eni horizontalni dimenziji in hočeta maksimizirat 

gledanost, je vsebinska raznolikost obeh programov minimizirana v obeh dimenzijah. To je 

mogoče opaziti tudi v praksi, kjer je opaziti, da so javni televizijski programi med seboj zelo 

podobni. Še več, morebitne spremembe v programski shemi enega televizijskega programa 

pogosto vodijo k spremembi programske sheme tudi drugih, konkurenčnih, televizijskih 

programov. Vse odločitve televizijskih izdajateljev so namreč sprejete v optiki čim večje 

gledanosti televizijskega programa. Če pa se televizijski izdajatelji ţelijo osredotočiti na  

maksimiziranje dobička, moramo v odločitve vključiti tudi dejavnik oglasov. Le-ti na 

televizijskem trgu delujejo podobno kot deluje cena izdelka na tradicionalnih trgih. V tem 

kontekstu velja, da povečana kvaliteta določenega televizijskega programa pomeni tudi 

povečanje v količini oglasnih sporočil. Ko ima en televizijski program prednost v kvaliteti 

vsebin in je ta razlika v kvaliteti vsebin dovolj nizka, obstaja min-max ravnoteţje v 

raznolikosti vsebin (Mangani 2002, 312). Kar pomeni, da televizijski izdajatelji diferencirajo 

svoj program na horizontalni ravni (raznolikost vsebin) in zato imenujemo to ravnoteţje min-

max ravnoteţje (minimalna razlika v kvaliteti, maksimalna pri raznolikosti vsebin). Mangani 

(2002, 313) nadalje ugotavlja, da v primeru, ko ima en televizijski program dovolj višjo 

kvaliteto kot drugi, je na trgu ravnoteţje doseţeno pri sredinski programski raznolikosti, 

ampak se v tem primeru televizijski program niţje kvalitete sooča z ničelnim povpraševanjem 

(gledanostjo).  

Zaradi vsega navedenega lahko zaključimo, da je potrebno oblikovanje dveh različnih 

modelov dejavnikov, ki vplivajo na gledanost televizijskega programa in na poslovni učinek 

le-tega, saj bi bila nedopustna posplošitev, če bi trdili, da je gledanost televizijskega programa 

sorazmerna z njegovo poslovno učinkovitostjo oziroma z dobičkom. Zato v nadaljevanju 

naloge predstavljam sklop dejavnikov, ki vplivajo na gledanost (poglavja 3.1, 3.2 in 3.3), in 

model vpliva gledanosti (in njenih dejavnikov) na poslovni učinek (poglavje 3.4).  
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3.1 Dejavniki gledanosti iz okolja 

V magistrski nalogi bomo uporabili naslednja izhodišča, ki so v pomoč pri postavljanju in 

preverjanju hipotez. Villani (1975, 436) ugotavlja, da sotelevizijski gledalci relativno 

heterogeni v smislu osebnostnih in ţivljenjskih karakteristik, ki so bili preučevani v 

kvantitativni raziskavi o vplivih osebnostnih karakteristik in ţivljenjskega sloga na obnašanje 

televizijskih gledalcev. V raziskavo je bilo vključenih kar 51 dejavnikov, s katerimi se je 

ţelelo oblikovati model, ki bi lahko oglaševalcem pomagal pri odločitvah, v katerem 

televizijskem programu oglaševati in predvsem med katerimi televizijskimi vsebinami. Med 

mnoţico dejavnikov sta posebej zanimivi dve skupini, in sicer dejavniki prostega časa in 

dejavniki financ. Ostale skupine preučevanih dejavnikov so bile osebnostnega značaja 

(domača opravila, druţinske aktivnosti, odnos do televizije, zdravje, potrošniške navade in 

podobno) zato predvidevamo, da so bili izbrani s ciljem preučevanja z vidika povezave med 

značajem in televizijskimi vsebinami, ki jih posamezna populacija gleda. Skupina dejavnikov 

prostega časa, v kateri so bili vključeni dejavniki o preţivljanju prostega časa izven 

gospodinjstva, o branju in poslušanje glasbe in drugi dejavniki, pa na drugi strani nakaţe 

vpliv teh dejavnikov na gledanost televizijskih programov, saj ti dejavniki pomenijo 

alternativno preţivljanje prostega časa v primerjavi s preţivljanjem prostega časa z gledanjem 

televizijskih programov. Prav tako dejavniki iz skupine dejavnikov s finančnega področja 

gospodinjstev (sedanje finančno stanje in predvideno finančno stanje v prihodnost i) vplivajo 

na to, ali bo posameznik preţivljal prosti čas z gledanjem televizije ali pa ga bo preţivel na 

alternativni način, ne vpliva pa toliko na izbiro vsebin, ki jih gledalec gleda na televizijskih 

programih. Ugotovljena heterogenost gledalcev pa nas opozarja, da je preučevanje dejavnikov 

gledanosti televizijskih programov kompleksen problem. Tudi raziskava, ki sta jo opravila 

Gensch in Ranganathan (1974) pokaţe, da medtem ko lahko imajo segmenti populacije, ki so 

definirani po demografski značilnosti ali po preteklih nakupovalnih navadah, statistično 

značilne razlike v izbiri televizijskih vsebin, je v določeni skupini tipična velika heterogenost. 

Zato je nujno za ugotavljanje izbire televizijskih vsebin uporabiti individualen nivo in ne 

agregiranega (Gensch in Shaman 1980, 314). Glede na to, da so bile te raziskave opravljene v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, predvidevamo, da je nujno pri dejavnikih preţivljanja 

prostega časa vključiti tudi novejše oblike preţivljanja prostega časa, ki v tiste m obdobju še 

niso bila dosegljiva. V zadnjem času so to predvsem računalniške igre, mobilne naprave tretje 

generacije ter internet, kateri postajajo vedno večji dejavnik pri preţivljanju prostega časa.  

V nadaljevanju magistrske naloge bomo tako preučili vpliv ekonomskih dejavnikov na 

gledanost televizijskih programov, vpliv ostalih, konkurenčnih televizijskih programov ter 

vpliv mobilnih naprav in interneta. Ti dejavniki gledanosti iz okolja so podrobneje 

predstavljeni v nadaljevanju. 
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3.1.1 Ekonomski dejavniki 

Najprej bomo predstavili dejavnike iz okolja, ki jih lahko zdruţimo v skupino ekonomskih, 

tako makroekonomskih kot mikroekonomskih dejavnikov. Prvič, BDP je seštevek domače 

porabe gospodinjstev, investicij, porabe drţave in neto izvoza. Potrošnja gospodinjstev za 

medijske dobrine je del skupne potrošnje. Odstotek potrošnje za medijske storitve se je skozi 

zgodovino precej povečal. To lahko vidimo tudi v Anketi o povprečno porabljenih denarnih 

sredstev gospodinjstev v Sloveniji za televizijske sprejemnike in videorekorderje, ki jo je 

opravil Statistični urad Republike Slovenije (SURS) med letoma 2000 in 2007, kjer je 

razviden znaten porast porabljenih sredstev za omenjene dobrine (SURS 2010a). Kot navajajo 

Alexander, Owers in Carveth (1998, 4–5), je povezava med tehnologijo, razvojem izdelkov in 

vzorcem potrošnje, pomembna. Ko nov medijski proizvod postane dostopen, postane 

istočasno konkurent pri potencialni uporabi potrošnika. Tako je npr. televizija znatno 

zmanjšala potencial radia (kot substitut), videorekorder pa je povečal potencial filmskih 

studijev (kot komplement). Poleg tega lahko ugotovimo, da je povprečna elastičnost 

oglaševanja v primerjavi z BDP-jem v 37 drţavah sveta 1,4. To pomeni, da 1 % povečanje 

BDP pomeni 1,4 % povečanje v odhodkih za oglaševanje (Tellis in Tellis 2009, 3). Bourreau, 

Gensollen in Perani (2003, 11–12) v svoji raziskavi o povezavi med stroški programa 

plačljivih televizijskih programov in njihovimi naročniki ugotavlja jo, da je le-ta pozitivno 

korelirana. Zato lahko predpostavimo, da večji odhodki gospodarstva pri oglaševanju 

pomenijo večje prihodke televizijskih programov, kar vodi v boljšo kakovost programa. 

Vpliv BDP-ja na gledanost je tako lahko pozitiven ali negativen. Dostopnost televizije je 

vsekakor pozitivno vplivala na gledanost v preteklosti. Danes pa lahko prav dostopnost 

alternativnih moţnosti za potrošnjo za medijske dobrine, ki so postale dostopne, negativno 

vpliva na gledanost. Tako bi radi v raziskavi ugotovili vpliv BDP-ja na gledanost televizij. Iz 

do sedaj navedenega lahko sklepamo, da obstajata dva moţna modela vpliva BDP-ja na 

gledanost. Prvi model vpliva BDP-ja lahko vidimo v luči večjih razpoloţljivih sredstvih 

posameznika ali gospodinjstva za alternativne moţnosti preţivljanja prostega časa, ki so 

posledica večanja BDP-ja in s tem tudi ţivljenjskega standarda. Ta model zato pomeni manjšo 

gledanost televizijskih programov, saj je količina prostega časa posameznika omejena in z 

večjo sposobnostjo preţivljanja prostega časa na alternativen način se gledanost tele vizijskih 

programov zmanjša. Nasprotno obstaja drugi model vpliva BDP-ja na gledanost, kjer pa je, 

kot zgoraj navedeno, vpliv povečanja BDP-ja pomemben pri večji količini oglaševanja 

gospodarskih subjektov. To privede do moţnosti oblikovanja boljših televizijskih vsebin 

televizijskih programov in s tem povečanja gledanosti televizijskih programov.  

Predpostavljamo, da je vpliv drugega modela močnejši in zato je moč pričakovati pozitiven 

vpliv BDP na gledanost. Za to spremenljivko bomo torej predvidevali, da pozitivno vpliva na 

gledanost televizijskih programov, saj je v boljšem gospodarskem okolju moč najti več 

aktivnosti v smeri oglaševanja, posledično je več investicij v sam program, kar pripelje do 
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boljših programov in večje gledanosti.  

Nadalje, kot trdi (Compaine 1980, 32) v svojem delu, je inflacija (v 1970 letih) vplivala tudi 

na spremembe v ţivljenjskem slogu gospodinjstev, pri čemer se sklicuje na raziskavo 

Yankelovich in ostali (1975, 32), ki je pokazala, da namerava 21 % gospodinjstev v ZDA 

zmanjšati stroške za revije in časopise kot način soočenja z inflacijo. Zato lahko 

predpostavimo, da je podoben učinek lahko opaziti tudi pri drugih načinih preţivljanja 

prostega časa in bi zato to lahko pomenilo povečanje gledanosti brezplačnih, javnih, 

televizijskih programov, torej programov, ki so predmet te raziskave. Greco (1999, 176) trdi, 

da je Indeks cen ţivljenjskih potrebščin (ICŢP) najboljši pokazatelj sprememb cen. Zato smo 

v raziskavo vključili spremenljivko ICŢP, za katero predvidevamo, da prav tako pozitivno 

vpliva na gledanost televizij v Sloveniji.  

Lewis (1995, 32) prav tako trdi, da je kupna moč pomemben dejavnik pri odločitvah 

gospodinjstev pri odločanju o potrošnji za plačljive medije. Za preverjanje vpliva kupne moči 

gospodinjstev bomo v raziskavi uporabili spremenljivki kazalnik zaupanja potrošnikov in 

finančno stanje v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih. Za obe spremenljivki pričakujemo 

negativen vpliv na gledanost televizijskih programov, in sicer naj bi niţje zaupanje 

potrošnikov ter slabše (dolgoročno) finančno stanje gospodinjstev vodila do varčevalnih 

ukrepov v gospodinjstvih, zaradi česar bi se gledanost povečala – in obratno, ob večjem 

zaupanju potrošnikov in dolgoročno boljšem finančnem stanju gospod injstev, se bo gledanost 

po naši predpostavki zmanjšala in potrošniki bodo več trošili v alternativnih oblikah. To lahko 

podkrepimo z naslednjim: upadanje gledanosti televizijskih programov lahko hitro razloţimo 

v okviru mikroekonomskih teorij o odločitvah potrošnikov, kot posledica povečanja palete 

moţnosti potrošnje (Alexander, Owers in Carveth 1998, 15). Zato lahko predvidevamo, da se 

povečanje (dolgoročnega) dohodka oziroma zaupanja potrošnika odraţa v večji sposobnosti 

uporabe alternativnih, plačljivih oblik zadovoljevanja potreb po informiranju in zabavi – in 

posledično manjši uporabi (gledanosti) televizije. Predvsem to velja v primeru, ko 

preučujemo vpliv dejavnikov iz okolja na gledanost javnih televizij, katerih glavna značilnost 

je ta, da so brezplačno dostopna vsem uporabnikom in bi zato lahko povečanje plače 

pomenilo zmanjšanje gledanosti kot posledica finančne moţnosti za uporabo drugih, 

plačljivih storitev.  

Nadalje lahko, pri preučevanju vpliva povprečne plače na gledanost televizijskih programov 

izhajamo iz dejstva, da ekonomske analize predvidevajo, da se posamezna ekonomska enota, 

v tem primeru gledalec, v zvezi z ekonomskimi odločitvami obnaša racionalno. Ta 

racionalnost je v tem primeru maksimiziranje uporabnosti in zadovoljstva v okviru 

ekonomskih zmoţnosti (Alexander, Owers in Carveth 1998, 14). Sledili smo Friedmanovi 

teoriji stalnega dohodka (Friedman 1957, 20–37), kjer se, za razliko od dolgoročnega 

povečanja (stalnega dohodka), trenutno povečanje dohodka (plače) v večji meri pretvori v 

varčevanje – kar pomeni, da posameznik manj denarja takoj nameni v potrošnjo alternativnih 
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oblik zabave oziroma preţivljanja prostega časa – in posledično več obstoječi, torej gledanosti 

televizije. Dohodek bomo merili s trenutno plačo, kar pomeni, da bomo vsako povečanje 

plače lahko v potrošnikovih očeh zaznali kot povečan dohodek, ki ga bo namenil potrošnji za 

povečano gledanost televizijskih programov (in ne kot pri dolgoročnem finančnem stanju, ko 

bo spremenil svoje preference v smislu iskanja alternativ gledanju televizijskih programov). V 

tej luči torej predpostavljam, da bo povečanje plače povečalo gledanost.  

Za potrošnjo avdio-vizuelnih dobrin velja, da je le-ta odvisna od okusov in posameznikovega 

investiranja v razvijanje le-tega. Zato je končna odločitev o tej potrošnji omejena na časovno 

razpoloţljivost in je odvisna od prihodkov (Debande in Chetrit 2001, 32). Podobno trdi Weiss 

(1971, 313): »Očitno sta količina prostega časa in zmoţnosti preţivljanja prostega časa na 

način, ki ga posameznik zasleduje, pomembna dejavnika vsakodnevne uporabe medijev.« 

Prihodke kot zmoţnost preţivljanja prostega časa smo ţe obdelali, pri vplivu količine 

prostega časa na gledanost televizijskih programov pa lahko predpostavimo, da je 

brezposelnost tisti dejavnik, ki pomembno vpliva na količino prostega časa posameznika, saj 

večina od nas ne zasledi ostre spremembe v našem razpoloţljivem prostem času, razen pri 

upokojitvi in izgubi sluţbe (Vogel 2001, 5). Pri vplivu brezposelnosti na gledanost 

televizijskih programov tako lahko uporabimo tezo, da večje število brezposelnih oseb 

povečuje gledanost televizijskih programov, ker imajo brezposelne osebe več prostega časa in 

s tem posledično več časa za gledanje javne, neplačljive televizije. Prav tako imajo te osebe 

manjše finančne moţnosti za alternativno preţivljanje prostega časa. Zato predpostavljam, da 

bo brezposelnost pozitivno vplivala na gledanost javne televizije.  

Eden od dejavnikov, ki vpliva na finančno stanje posameznikov in gospodinjstev (ter 

posledično na zmoţnost alternativnega preţivljanja prostega časa) je obrestna mera. Sanders 

in Gavin (2004, 1249) trdita da: »Več kot 70 % domov (hiš) v Veliki Britaniji je lastniških in 

več kot tri četrtine teh je kupljenih s krediti z variabilno obrestno mero. Spremembe v obrestni 

meri imajo ustrezen in hiter učinek na razpoloţljiv dohodek več kot polovice britanskih 

gospodinjstev.« 

Poleg makroekonomskih in mikroekonomskih dejavnikov lahko nadalje predstavimo 

dejavnike iz okolja, ki posredno vplivajo na gledanost javnih televizijskih programov ali pa 

predstavljajo alternativno obliko preţivljanja prostega časa. Pri tem zadnjem sklopu 

dejavnikov smo se osredotočili na dejavnike, ki so sorodni televizijskim programom, in zato 

lahko konkretneje konkurirajo gledanosti le-teh. 

3.1.2 Ostali/konkurenčni televizijski programi 

Na gledanost javnih televizijskih programov pa poleg ekonomskih dejavnikov vsekakor 

vplivajo tudi ostali, konkurenčni (kot so plačljivi, specializirani, lokalni, tuji) televizijski 

programi. Webster in Newton (1988, 384) tako trdita, da je gledanost posamezne televizijske 
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vsebine odvisna od števila razpoloţljivih televizijskih programov. To tezo lahko uporabimo 

tudi v primeru preučevanja gledanosti televizijskih programov in ne samo posameznih vsebin. 

Kot uporaben dejavnik se v tem kontekstu lahko uporabi odstotek gospodinjstev s kabelsko 

(satelitsko) televizijo, saj ti dve distribuciji pripeljeta v gospodinjstvo bistveno večje število 

televizijskih programov in s tem se skupna gledanost še bolj razprši med večje število 

televizijskih programov in zato to pomembno vpliva na gledanost.  

Podobno trdijo Fisher idr. (1966, 231): »CATV12 vpliva na prihodke lokalnih televizijskih 

programov z učinkom na gledanost lokalnih televizijskih programov. Ko se gledanost 

spremeni, se, na dolgi rok, spremeni privlačnost televizijskega programa za oglaševalce in 

cene, ki jih lahko televizijski program zaračuna.« Tukaj se vidi učinek povečanega števila 

televizijskih programov, kar s seboj prinesejo kabelski (satelitski) sistemi, tako na gledanost 

in posredno tudi na ekonomski učinek (prihodke) televizijskih programov.  

Prisotnost kabelske (satelitske)13 distribucije tako posredno vpliva na gledanost javnih 

televizijskih programov. Za kabelski (satelitski) priključek mora gledalec, v nasprotju s 

sprejemanjem javnih televizijskih programov, plačevati naročnino. Plačevanje te naročnine pa 

mu zagotavlja sprejem večje količine televizijskih programov ter boljši (stabilnejši) sprejem 

le-teh. Prisotnost televizijskih programov, ki so distribuirani preko kabelske (satelitske) 

distribucije, tako pomembno vpliva na gledanost javnih televizijskih programov, saj 

prisotnost večjega števila televizijskih programov vpliva na gledanost javnih televizijskih 

programov. Tako kabelska televizija kot videorekorder sta funkcionalni alternativi javnim 

televizijskim programom za sprostilno zabavo (Ferguson in Perse 2000, 157). Zato je vpliv 

kabelske (satelitske) distribucije kot moţen nadomestek pomemben dejavnik, ki vpliva na 

gledanost javnih televizijskih programov. Preučevanje razlik med naročniki in nenaročniki 

kabelske (satelitske) televizije pa lahko privede tudi do novih dejavnikov, ki vplivajo na 

gledanost javnih televizijskih programov. Krugman (1985, 22) v svoji raziskavi ugotavlja, da 

so naročniki kabelske televizije mlajši, premoţnejši, bolj izobraţeni in bolj navdušeni 

televizijski potrošniki kot nenaročniki. LaRose in Atkin (1988, 405) pa ugotavljata, da so 

različne raziskave privedle do nasprotnih se ugotovitev, saj raziskava, ki jo je opravil  

Cabletelevision Advertising Bureau (1987), poudari nadstandarden profil naročnikov na 

kabelsko televizijo, drugi (Collins, Reagan in Abel 1983) pa so ugotovili, da je osebni 

prihodek negativen napovedovalec za naročilo kabelske televizije. LaRose in Atkin (1988) sta 

tako v svoji raziskavi o dejavnikih, ki vplivajo na naročnike kabelske televizije, poleg 

dejavnikov, ki kaţejo na pretekle izkušnje z naročnino na kabelsko televizijo, vključila tudi 

                                                 

12
 Izraz CATV se uporablja za skupinski antenski sistem (ang. community antenna television systems), 

ki pa ima vse karakteristike kabelskih sistemov. Termin lokalni televizijski programi pa se uporablja v 
kontekstu televizijskega sistema v ZDA, zato so to programi, primerljivi z javnimi televizijskimi 
programi. 

13
 Zaradi vsebinskih in tehničnih podobnosti bomo obe distribuciji obravnavali skupaj. 
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dejavnike, kot so velikost pokrajine (ker je bila raziskava narejena na ameriškem trţišču, 

lahko ta dejavnik prenesemo v druga okolja kot velikost drţave), osebni prihodek, velikost 

gospodinjstva ter dejavnik konkurenčnih tehnologij (v tistem času je bila to prisotnost 

videorekorderja v gospodinjstvu, danes lahko ta dejavnik zamenjamo z drugimi alternativnimi 

tehnologijami, kot so internet in mobilna telefonija). Raziskava je pokazala statistično 

značilnost za vse navedene dejavnike, zato lahko sklepamo, da ti dejavniki (posredno) 

vplivajo tudi na gledanost javnih televizijskih programov, ki jih preučujemo v tej nalogi. 

Bebee (1977, 35) v svojem delu trdi, da za televizijske programe, ki ustvarjajo prihodke z 

oglaševanjem, model napoveduje, da je povečanje televizijskih programov nujen pogoj za 

doseganje ţelene izbire gledalcev. Napoved trdi v prid konkurenčne struk ture televizijskih 

programov. Po navedenem lahko sklepamo, da je za zadovoljstvo uporabnikov (gledalcev) 

prisotnost dodatne izbire televizijskih programov pozitivna in to lahko privede do večje 

skupne gledanosti le-teh.  

Prav tako pa lahko kabelski sistemi ponudijo gledalcem boljši (kvalitetnejši) sprejem 

televizijskih programov, kot je pri sprejemanju javnih televizijskih programov preko 

prizemeljskih oddajnikov (Fisher idr. 1966, 248), zato je vpliv na gledanost lahko pozitiven 

tudi pri javnih televizijsk ih programih, ki so vključeni v kabelske sisteme. Vendar pa se po 

zgoraj navedenem postavi vprašanje, ali je za javne televizijske programe prisotnost kabelske 

(satelitske) distribucije pozitivna ali negativna. Ocenjujemo, da je negativen učinek na 

gledanost javnih televizijskih programov zaradi večje izbire in posledično večje segmentacije 

gledalcev bolj močen.  

3.1.3 Mobilne naprave tretje generacije 

Dober primer novih tehnologij, ki bi lahko vplivale tudi na gledanost televizijskih programov, 

so mobilne naprave, tako imenovane tretje generacije. Predvsem je v tem segmentu 

pomemben dejavnik mobilna telefonija, ki je dober primer integracije številnih funkcij 

(zvočna komunikacija, tekstovna komunikacija, glasba, video, radio, televizija, kamera itd.) 

do te mere, da je postala kot nekakšen elektronski »švicarski noţek« (Casero 2011, 1, po Ling 

in Donner 2009). Iz te perspektive ta konvergenca različnih medijev predstavlja spremembo v 

logiki, v kateri medijska industrija deluje, in v tem, kako občinstvo dojema medijske 

informacije in zabavo. Pasivni gledalec se tako premika v bolj odprto in kompleksno okolje, v 

katerem uţiva v novi moči izbire, kateri medij konzumirati in kako. Mobilne naprave naj bi 

tako povečale avtonomijo občinstva. Njihov večji nivo adaptacije do uporabnika in konteksta 

uporabe povečuje posameznikovo moč kontrole komunikacijskega procesa (Katz, 2008). Na 

ta način so mobilne naprave prispevale k nastanku mobilnega načina ţivljenja, ki je baziran na 

visoki stopnji svobode, ki jo ponujajo. Casero (2011, 3 po Deuze 2007) tako trdi, da je ena od 

potencialov, bolj vredne omembe, pri mobilnih napravah, njihova interaktivna narava, ki jih 

povezuje s kulturo konvergence, saj ponujajo uporabniku novo moč za razvoj veliko bolj 

aktivnega načina gledanje televizije, ki temelji na neposrednem sodelovanju in skupaj z 
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drugimi uporabniki. Zaradi osebnostne komponente je mobilna televizija odličen primer 

prehoda iz javne televizije (broadcasting) k televiziji oţje publike (narrowcasting)14, katerega 

je v zadnjih letih priča audio-vizuelen sektor kot del po-televizijske dinamike, ki vodi v večjo 

segmentacijo in fregmentacijo trga (Casero 2011, 4). Dokončno odprtje mobilne televizije pa 

je vsekakor bilo moţno zaradi tehnoloških napredkov v mobilnih napravah. Prvi tehnološki 

napredek, ki je omogočil mobilno televizijo, je vzpostavitev mobilnih omreţij tretje 

generacije (UMTS) s kapaciteto podatkovnih komunikacij s hitrostmi, ki se pribliţujejo 

DSL15 hitrostim prenosa podatkov po kablu in tako omogočajo distribucijo video signala. 

Drugi tehnološki napredek je konvergenca mobilnih naprav z internetnimi standardi preko 

WAP16 protokola, ki je omogočila mobilni internet. Tretji tehnološki napredek pa je proces 

razvoja standardov, predvsem DVB-H17 v Evropi in DMB18 na Japonskem in Juţni Koreji, za 

sprejem televizijskih signalov z mobilnimi napravami preko zemeljski oddajniških mreţ. 

Kombinacija teh treh tehnoloških napredkov je spremenila mobilne naprave v terminale za 

uporabo medijskih in kulturnih vsebin in jih spremenila v platforme za sprejemanje 

televizijskih programov. Tako lahko mobilno televizijo uporabljamo na enega od treh 

načinov, odvisno od tipa televizijskega signala: podcast storitev, kjer uporabnik sname 

vsebino, ki jo pogleda kasneje, mobilna zemeljska televizija, bazirana na DVB-H standardu v 

Evropi in mobilna televizija preko pretakanja (angl. streaming) z uporabo 3G tehnologije 

(Casero 2011, 4). 

Kot je razvidno v zgoraj navedenem, je vpliv mobilnih naprav na gledanost televizijskih 

programov nejasen. Na eni strani ponujajo nove tehnologije moţnost uveljavljenim 

televizijskim programom dodatne poti do svojih gledalcev. Televizijski program tako ni več 

dosegljiv samo v gospodinjstvu (ali na delovnem mestu), ampak je dosegljiv praktično 

povsod, kjer seţe signal mobilne telefonije ali mreţa zemeljskega signala standarda DVB-H. 

Prav tako so cene mobilnih naprav, ki omogočajo sprejem televizijskih programov, vedno bolj 

dosegljive. Ne nazadnje je uporaba mobilnih naprav korenito spremenila naše ţivljenje in 

navade in tako so te naprave postale za mnoţico nepogrešljive. V tem kontekstu lahko 

predvidevamo, da moţnost spremljanja vsebin preko mobilnih naprav povečuje gledanost 

                                                 

14
 Narrowcasting se tradicionalno razume kot razširjanje informacij (ponavadi po radiu ali televiziji), 

do ozkega občinstva in ne širši javnosti. Narrowcasting vključuje ciljanje medijskih sporočil na 
določene segmente javnosti, ki je opredeljena z vrednotami, ţeljami ali določenimi demografskimi 
lastnostmi. Imenuje se tudi nišno trţenje ali ciljno trţenje. 

15
 DSL – Digital subscriber line je skupek tehnologij, ki omogoča digitalen prenos podatkov preko 

kablov telefonskega sistema. 

16
 WAP – Wireless Application Protocol je skupek tehnologij in protokolov, ki v mobilni tehnologiji 

omogoča dostop do internetnih vsebin.  
17

 DVB-H je tehnična specifikacija za prenos digitalnih TV programov do mobilnih naprav, kot so 
mobilni telefoni in dlančniki.  

18
 Podobna tehnologija DVB-H, razvita v Juţni Koreji.  
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tradicionalnim javnim televizijskim programom, saj lahko spremljamo le-te tudi v situacijah, 

kjer pred tem nismo mogli sprejemati televizijskih programov (npr. na poti v sluţbo, v 

čakalnicah, na letališčih …). 

Po drugi strani pa je pojav prenosa različnih vsebin preko mobilnih naprav tudi resna 

konkurenca vsebinam javnih televizijskih programov. Kot trdi Varcas (2007) v Casero (2011, 

7) postane to še bolj ključnega pomena, če vzamemo v obzir multifunkcionalnost teh naprav, 

ko morajo televizijski programi tekmovati z ostalimi aplikacijami, ki so integrirane v mobilne 

naprave (video igre, internet, glasba itd.) za ujeti uporabnikovo pozornost. Poleg tega pa nove 

tehnologije, ki omogočajo nišno ali ciljano podajanje vsebin, resno konkurirajo vsebinam 

televizijskih programov, saj omogočajo uporabnikom, da pridobijo tiste vsebin, ki jih ob 

določenem trenutku ali na določenem mestu najbolj potrebujejo. Tukaj igra pomembno vlogo 

obojestranska komunikacija (od uporabnika k ponudniku in obratno), ki jo nove tehnologije 

omogočajo, niso pa dosegljive tradicionalnim televizijskim programom. Tukaj je nejasno, ali 

so te vsebine le dodatek uporabnikom ali pa so substitut za televizisjke programe.  

V kontekstu vpliva mobilnih naprav na poslovanje televizijskih programov je poleg vpliva na 

gledanost in posledično na poslovanje televizijskih programov treba upoštevati tudi stroške,  ki 

jih distribucija televizijskih programov preko mobilnih omreţij prinaša. Televizijski programi 

morajo tako svoje vsebine prilagajati (prekodirati) v formate, ki jih oddajanje preko mobilnih 

omreţij zahteva. Poleg teh stroškov prilagajanja vsebine pa je treba vzeti v obzir tudi dodatne 

stroške za distribucijo. Lastniki mobilnih omreţij so po navadi telekomunikacijska podjetja, 

ki za razširjanje televizijskih programov preko svojih omreţij zahtevajo plačilo. Televizijski 

programi so tako na eni strani primorani slediti novim tehnologijam in načinom distribucije, 

če ţelijo ostati konkurenčni ob prihodu novih vsebin, na drugi strani pa je lahko vloţek v 

distribucijo večji od trenutnega ekonomskega učinka, ki ga te nove tehnologijo omogočajo 

(potencialni vpliv na povečanje gledanosti).  

Ker so integrirane aplikacije v mobilnih napravah potencialen substitut za gledanje 

televizijskih programov in ker pozitiven vpliv moţnosti gledanja televizijskih programov 

preko mobilnih naprav še ni vključen v merjenje (klasične) gledanosti televizijskih 

programov, lahko sklepamo, da prisotnost mobilnih naprav tudi negativno vpliva na gledanost 

televizijskih programov. 

3.1.4 Internet  

Eksponentna rast spletnih mest in uporabe osebnih računalnikov je privedla do dramatičnega 

povečanja uporabe omreţnih storitev, zato svetovni splet privablja pozornost javnosti 

(Ferguson in Perse 2000, 156). Glavni cilj raziskav o uporabi domačih računalnikov je bilo 

preučiti vpliv, ki ga le-ti imajo na porabo časa za druge aktivnosti, predvsem na masovne 

medije. Uporaba računalnikov za oblikovanje teksta in podatkov ter komunikacijo ne 
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predstavlja konkurenčnosti televiziji. Celo mnoţična uporaba svetovnega spleta, kot je iskanje 

informacij o izdelkih, hobijih in snemanje programov, naj ne bi konkurirali s funkcionalnostjo 

glavnih televizijskih vsebin (Ferguson in Perse 2000, 158). Vendar pa mnogi verjamejo, da se 

bo uporaba tradicionalnih medijev zmanjšala s povečevanjem uporabe računalnikov in 

svetovnega spleta. Coffey in Stipp (1997) citirata tri razloge. Prvi, omejenost prostega časa 

pomeni, da povečanje uporabe domačega računalnika mora zmanjšati ostale prostočasne 

dejavnosti. Drugič, osebni računalniki, predvsem pa interaktivnost, ki jo ponuja internet in 

svetovni splet, so bolj zanimivi kot ostali mediji zaradi večje mentalne angaţiranosti. Tretjič, 

današnji otroci bodo odraščali z uporabo domačih računalnikov bolj kot so generacije 

njihovih staršev. Večina raziskav je prišlo do zaključka, da je uporaba računalnikov povezana 

z zmanjšano uporabo medijev. Reagan (1987) v (Ferguson in Perse 2000, 156) je na primer 

ugotovil, da mladi lastniki domačih računalnikov manj poslušajo radio, berejo časopise in 

gledajo lokalne in nacionalne televizijske novice kot neuporabniki domačih računalnikov. Na 

drugi strani pa so raziskave, ki trdijo nasprotno. Coffey in Stipp (1997) nakazujejo, da 

uporaba računalnikov še ne tekmuje direktno z uporabo (gledanostjo) televizije. Ugotovila 

sta, da evidence uporabe računalnikov pokaţejo, da samo 7 % lastnikov računalnikov 

uporablja le-tega med prime-time televizijskim časom. Večina ljudi z računalnikom jih nima 

v prostoru, kjer gledajo televizijo (Ferguson in Perse 2000, 157). Ferguson in Perse (2000, 

157) nadalje ugotavljata, da uporabniki, ki najbolj (najpogosteje) uporabljajo internet, po 

navadi niso največji gledalci televizije ter da je pravzaprav lastništvo in uporaba svetovnega 

spleta bolj povezana z večjo uporabo tiskanih medijev. Raziskave so večkrat pokazale, da se 

televizijo predvsem uporablja za sproščujočo zabavo, kateri sledi potreba po porabi prostega 

časa in za pridobivanje informacij (Rubin 1981, 1984). Ritualno gledanje televizije kot 

navada ali poraba časa je asocirana z večjim nivojem gledanosti in afiniteto (Rubin, 1984). 

Instrumentalna uporaba ali gledanje televizije za pridobivanje informacij pa je tipično 

povezano z večjo gledanostjo novic, ampak z manjšim nivojem gledanosti in afinitete (Rubin, 

1984). Na drugi strani pa Ferguson in Perse (2000, 157) trdita, da številne raziskave (ki so jih 

opravili Graphics, Visualization&Usability Center leta 1997, Katz in Aspden leta 1996 in 

Kaye leta 1998) kaţejo, da je pridobivanje informacij poglavitno pri uporabi svetovnega 

spleta. Zabava je samo skromno omenjena, poraba prostega časa in sprostitev pa redko. Tudi 

Ferguson in Perse (2000) sta v svoji raziskavi poskušala ugotoviti, ali je svetovni splet 

funkcionalna alternativa televiziji. Najbolj presenetljiva ugotovitev je bila izstopanje zabave 

kot motiva za uporabo svetovnega spleta. Za spletnimi iskalci so bile najbolj obiskane strani 

na svetovnem spletu tiste, ki so ponujale neko zabavo in šport (Ferguson in Perse 2000, 169). 

Ferguson in Perse (2000, 169) nadalje ugotavljata, da je ta zaključek konsistenten s 

Stephensonsonovo »teorijo igre« v komunikaciji, ki trdi, da je vsa komunikacija, v katero se 

vstopi prostovoljno, motivirana z zabavo in se nadaljuje tako dolgo, dokler je prijetna. Bolj 

kot svetovni splet postaja reden vidik domačega medijskega okolja, bolj je močen zabavni 

vidik svetovnega spleta. Ker je zabava primarno zadovoljstvo, ki ga gledalci iščejo pri 

televiziji, postane tako svetovni splet groţnja gledanosti televizijskih programov (Ferguson in 
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Perse 2000, 169). So pa v tem primeru potrebne dodatne raziskave o tem, kako svetovni splet 

vpliva tudi na druge oblike preţivljanja prostega časa. Poleg tega pa se svetovni splet redkeje 

uporablja kot poraba časa, še redkeje pa za sprostitev (ki sta ena poglavitnih uporab 

televizije), saj je uporaba svetovnega spleta bolj usmerjena, zahteva pozornost in je 

interaktivna (Ferguson in Perse 2000, 170). V teh dveh primerih pa internet (svetovni splet) ni 

direktna funkcionalna alternativa gledanju televizijskih programov. Kljub vsemu pa menimo, 

da je zaradi vedno večje razširjenosti uporabe interneta in predvsem zaradi vedno hitrejših 

povezav na svetovni splet, ki omogočajo tudi distribucijo avdiovizuelnih vsebin (podobnih 

televizijskim vsebinam) svetovni splet resna konkurenca televizijskim programom in zato 

vpliva na gledanost le-teh. Poudariti je treba dejstvo, da večje hitrosti internetnih povezav 

omogočajo tudi večjo razširjenost nelegalnih distribuciji in izmenjav avdiovizuelnih vsebin 

(kot so filmi, televizijske oddaje in podobno), kar tudi predstavlja resno groţnjo za gledanost 

televizijskih programov. Smith in Telang (2009, 325) trdita, da je večina empirične literature 

pokazala, da je, vsaj v kontekstu glasbe in programske opreme, dostopnost piratskih vsebin 

zmanjšala, vsaj nekoliko, legalno povpraševanje. Ker širokopasovni internet omogoča prenos 

audiovizuelnih vsebin s kvaliteto, ki je primerljiva z originalno, lahko predpostavimo, da 

omenjeni vpliv dostopnosti piratske vsebine negativno vpliva na gledanost televizijskih 

programov. 

Vpliv interneta pa je mogoče opaziti tudi v poslovnih odločitvah televizijskih izdajateljev, ki 

vedno večje napore vlagajo tudi v vsebine na svetovnem spletu. V Sloveniji je tako moţno 

opaziti, da je najbolj obiskana spletna stran 24.com v lasti izdajatelja televizijskih programov 

POP TV, Kanal A in POP Brio (MOSS 2011). Opazna je tudi integracija omenjene spletne 

strani v ostale vsebina izdajatelja, kot so resničnostni šovi, novice in zabavne oddaje. Tudi na 

italijanskem trţišču je mogoče opaziti aktivno vlogo izdajatelja televizijski programov pri 

vsebinah na svetovnem spletu. Mediaset tako na svojih spletnih straneh omogoča ogled vseh 

oddaj, nastalih v njihovi produkciji, na svetovnem spletu. Poleg oddaj lastne produkcije pa 

omogočajo ogled tudi drugih vsebin (nanizank, filmov in športnih dogodkov) preko plačljivih 

spletnih portalov. Tako smo priča dejstvu, da se televizijski izdajatelj i zavedajo pomena 

svetovnega spleta in ga skušajo vključiti v svoje poslovne odločitve in strategije. V tem 

primeru predpostavljamo, da ima razširjenost svetovnega spleta in širokopasovnih internetnih 

povezav negativen učinek na gledanost televizijskih programov. Vendar pa je zaradi spretnih 

poslovnih odločitev nekaterih televizijskih izdajateljev lahko ta učinek pozitiven v kontekstu 

poslovanja.  

Za predstavljene zunanje dejavnike, ki vplivajo na gledanost televizijskih programov, lahko 

predpostavljamo, da učinkujejo podobno na vse javne televizijske programe. Na drugi strani 

pa Gensch in Shaman (1980, 314) po preučitvi časovnih serij gledanosti televizijskih 
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programov v prime time19 času ugotavljata, da skupna gledanost televizijskih programov kaţe 

na veliko stabilnost. Zato lahko sklepamo, da je skupna gledanost sicer odvisna od dejavnikov 

okolja, vendar pa se ta skupna gledanost razdeli med posamezne televizijske programe v 

odvisnosti od dejavnikov znotraj televizijskih programov.  

3.2 Notranji dejavniki gledanosti  

Do sedaj smo predstavili dejavnike gledanosti televizijskih programov, ki so dejavniki okolja 

in na katere televizijski programi nimajo posebnega vpliva. Seveda pa na gledanost 

televizijskih programov vplivajo tudi in predvsem dejavniki znotraj televizijskih programov, 

to so dejavniki, na katere s svojimi poslovnimi in programskimi odločitvami vplivajo 

neposredno televizijski programi oziroma njihove odgovorne osebe. Na gledanost tako poleg 

dejavnikov okolja, ki so za televizijske programe znotraj posamezne drţave enaki, pomembno 

vplivajo njihove programske vsebine in zato lete določajo zmagovalce v tekmi za gledanost. 

Vendar pa lahko iz izkušenj ugotovimo, da so določeni televizijski programi v različnih 

drţavah zelo podobni med seboj in zato na njihovo uspešnost pri pridobivanju gledalcev 

pomembno vpliva tudi okolje, na katerem delujejo. To se lahko podkrepi tudi z dejstvom, da 

določene programske vsebine doţivijo na določenih trgih velike uspehe, na drugih pa niso 

tako uspešni. Zato lahko zaključimo, da je pri ugotavljanju gledanosti pomembno preučiti 

tako zunanje kot notranje dejavnike gledanosti televizijskih programov. V nadaljevanju bom 

predstavil nekaj pomembnejših dejavnikov, ki jih lahko zasledimo v strokovni literaturi. Poleg 

v nadaljevanju predstavljenih dejavnikov, bomo v raziskavo poskušali uvrstiti tudi nekatere 

tipične dejavnike kvantitativnih raziskav. Tipične spremenljivke, ki so uporabljene za 

karakteriziranje podjetij, vključujejo stvari, kot so število zaposlenih v podjetju, lastniška 

struktura podjetja, število let delovanja, prihodki podjetja in dobiček (Albarran, Chan-

Olmsted in Wirth 2006, 531). 

3.2.1 Lastna produkcija 

Za lastno produkcijo se smatra vsa produkcija televizijskih vsebin, ki nastane v produkciji 

posameznega televizijskega programa. V to skupino spadajo tako dokumentarne, filmske, 

otroške vsebine, kot tudi produkcija informativnega programa. Lastna produkcija igra 

pomembno vlogo pri oblikovanju televizijskega programa, saj je ta produkcija narejena v 

okolju, v katerem se tudi predvaja, in je zato pomemben dejavnik pri pridobivanju gledalcev. 

Po drugi strani pa je lastna produkcija v številnih primerih draţja od kupljene produkcije in je 

zato predvsem pri komercialnih televizijskih programih, ki stremijo le k maksimiziranju 

dobička, lahko zapostavljena. Zato je v številnih, predvsem evropskih drţavah, minimalni 

                                                 

19
 Izraz prime time se uporablja za termin največje gledanosti televizijskega programa, po navadi je to 

večerni termin.  
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deleţ lastne produkcije zakonsko določen. Posebne omejitve oziroma deleţe lastne produkcije 

morajo v določenih drţavah dosegati drţavni televizijski programi, saj je njihova naloga tudi 

zagotavljanje določenih vsebin, ki niso komercialno zanimive. V svoji raziskavi o dejavnikih, 

ki vplivajo na prihodke televizijskih programov na Japonskem, Kasuga (2006, 10) ugotavlja, 

da je spremenljivka, ki določa sposobnost vsakega televizijskega programa za produciranje 

lastnega programa, pozitivno korelirana s prihodki, negativno pa z dobičkom. Raziskava je 

bila opravljena na japonskem trţišču, za katerega je značilno, da na različnih (geografsko 

omejenih) območjih deluje različno število televizijskih programov. Zaradi velikosti 

japonskega trţišča lahko zato potegnemo vzporednico iz te raziskave tudi na druga trţišča, kot 

je recimo evropsko, kjer je v različnih drţavah (geografsko omejeno) prisotnih več 

televizijskih programov. Ta raziskava je dodaten dokaz o smiselnosti regulative v posameznih 

drţavah, ki televizijskim programom določa minimalen obseg lastne produkcije. Poleg tega je 

to dodaten dokaz, da sta maksimiziranje gledanosti in maksimiziranje dobička dva različna 

pogleda delovanja televizijskih programov. Na osnovi omenjenega lahko predpostavimo, da je 

lastna produkcija pozitivno korelirana z gledanostjo televizijskih programov.  

3.2.2 Veliki športni dogodki 

Gledanje športnih dogodkov je brez dvoma luksuzna dobrina, z elastičnostjo prihodkov precej 

večjo od enote in velikimi izdatki v bogatejših drţavah (Szymanski 2006, 428). V preteklosti 

so organizatorji športnih dogodkov sumili, da bi lahko predvajanje športnih dogodkov 

zmanjšalo obiskanost le-teh, ampak ko je postalo jasno, da temu ni tako in da so konkurenčni 

mediji pripravljeni plačati zajetne zneske za predvajanje športnih dogodkov, so spremenili 

pogled (Szymanski 2006, 429). Daleč od kraje gledalcev na športnih dogodkih je postalo 

predvajanje športnih dogodkov marketinško orodje in generator prihodkov (Szymanski 2006, 

429). Najhitreje so moč športnih dogodkov spoznali v ZDA, kjer so televizijski programi med 

seboj konkurirali za predvajanje športnih dogodkov ţe kmalu po drugi svetovni vojni. Zunaj 

ZDA pa so drţavni televizijski programi bili zadrţani do plačila za prenos športnih dogodkov, 

bodisi zaradi monopolnega poloţaja ali zaradi omejenih proračunov. V Evropi so bili 

televizijski programi osredotočeni predvsem na amaterske dogodke, kot so olimpijske igre ali 

na športne dogodke, ki so bili nacionalnega pomena, kot je svetovno prvenstvo v nogometu 

(Szymanski 2006, 429). Po pojavu kabelske (satelitske) distribucije televizijskih programov in 

ko se je povečalo število televizijskih programov, se je povečalo tudi zanimanje za 

predvajanje športnih dogodkov med televizijskimi mediji. Pomen najbolj popularnih športnih 

disciplin (dogodkov) izhaja iz dejstva, da privrţenci le-teh ne smatrajo, da bi bil kakšen 

bliţnji substitut za te športne dogodke, in zato je teţnja, da se določeni športni dogodek vidi v 

perspektivi trga samega zase. Pravice za predvajanje športnih dogodkov so se tako s pojavom 

komercialnih televizijskih programov zelo povečale in tako privabile še večjo pozornost. Pri 

danem pomenu športnih dogodkov za televizijske programe ni presenetljivo, da je nakup 

pravic za predvajanje športnih dogodkov viden kot bistven del izgradnje uspešnega 
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poslovnega modela televizijskega programa. Največji športni dogodki ostajajo, poleg 

Hollywoodske produkcije filmov, eden redkih tipov vsebine, ki nenehno privabljajo velik 

deleţ gledalcev (Szymanski 2006, 433).  

Zato lahko sklepamo, da je predvajanje velikih športnih dogodkov pozitivno povezano s 

številom gledalcev. Kar se pa tiče vpliva na poslovanje televizijskih programov, je treba vzeti 

v obzir dejstvo, da se za nakup pravic za predvajanje športnih dogodkov poteguje vedno večje 

število televizijskih programov, in se zato cene pravic povečujejo. Tako lahko pride tudi do 

situacije, ko je cena za pravice celo večja od moţnosti televizijskega programa za trţenje 

prostora med športnimi dogodki in tako ni nujno, da ima kratkoročno ta nakup pozitivne 

poslovne učinke.  

3.2.3 Kvaliteta televizijskih vsebin 

Če bi lahko potegnili vzporednico med tipičnimi ekonomskimi panogami in televizijsko 

dejavnostjo, bi lahko kot enega ključnih dejavnikov gledanosti televizijskih programov 

izpostavili kvaliteto (v primeru televizijskih programov je to kvaliteta televizijskih vsebin). 

Vendar pa je v tem primeru izredno teţko določiti, kaj je kvalitetna televizijska vsebina. 

Mnoge raziskave delovanja televizijskih programov, kot npr. Arman in Popescu (2008) in 

Gabszewicz, Laussel in Sonnac (1999) uporabljajo med drugim tudi kvaliteto programa 

(oziroma popularnost vsebin) kot dejavnik, ki vpliva na gledanost. Vendar pa se vse te 

raziskave opirajo zgolj na izhodišče, da televizijski programi izberejo kvaliteto programa, s 

katero ţelijo delovati na trgu, ne ponudijo pa ustreznega načina za merjenje tega dejavnika. 

Ekonomska literatura ţe od Samuelsona (1958) šteje, da so za produkcijo v medijski industriji 

značilni visoki fiksni stroški in ekonomija obsega. Tako Bourreau, Gensollen in Perani (2003, 

2) trdijo, da ko je televizijska vsebina objavljena, je dodaten strošek dejanske objave za 

dodatnega potrošnika (v našem primeru gledalca) zelo majhen ali celo ničen. Nadaljujejo s 

trditvijo, da so empirične raziskave pokazale, da bolj kot je televizijska vsebina ali film 

uspešen, večji je njegov strošek (Bourreau, Gensollen in Perani 2003, 2). Bourreau, Gensollen 

in Perani (2003, 9) so v svoji raziskavi o povezavi med produkcijskimi stroški in gledanostjo 

plačljivega televizijskega programa v Franciji opravili logaritmično regresijo med 

produkcijskimi stroški in številom naročnikov (gledalcev) in ugotovili, da je ta povezava 

pozitivna in statistično značilna. Zato lahko sklepamo, da je kvaliteta televizijskih vsebin 

pozitivno korelirana s sredstvi, ki jih televizijski program investira v produkcijo in nakup 

televizijskih vsebin in zaradi vsega omenjenega bomo v raziskavo vključili spremenljivko 

odhodki televizijskega programa kot nadomestek za kvaliteto.  
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3.3 Kulturni de javniki 

Ljudje iz različnih okolij oziroma kultur se razlikujejo med seboj v jeziku, veroizpovedi, 

vrednotah, navadah in prepričanju. Prav zaradi teh razlik je preučevanje vpliva kulturnih 

razlik pomembno tudi pri določanju dejavnikov, ki vplivajo na gledanost televizijskih 

programov. Vendar pa preučevanje vpliva kulturnih dejavnikov predstavlja izredno širok in 

zahteven pristop, saj bi bilo treba opraviti kvalitativne analize na večjem številu različnih 

trgov, upoštevati različna teoretična dognanja in empirične rezultate s področja kulturoloških 

študij in jih na primeren način vključiti v to raziskavo. Zato se bomo v tej raziskavi 

osredotočili zgolj na preučevanje vpliva povprečnega števila ur gledanja televizije v 

posamezni drţavi, za katerega predpostavljamo, da odraţa neko mero kulturnih dejavnikov 

oziroma razlik med preučevanimi drţavami in lahko tako pomembno vpliva na gledanost 

televizijskih programov. Webster in Newton (1988, 382) v svoji raziskavi o dejavnikih, ki 

vplivajo na gledanost informativnih oddaj, uporabita tezo, da je en od najmočnejših 

dejavnikov, kdo gleda dano televizijsko vsebino, razpoloţljivo število gledalcev. Tako je 

ključen dejavnik gledanosti posamezne vsebine ta, kolikšna je v danem trenutku celotna 

skupina ljudi, ki gleda televizijo. Ta skupina ljudi je odvisna od ure, dneva in drugih časovnih 

dejavnikov. Ker pa v naši raziskavi preučujemo gledanost celotnega televizijskega programa 

in ne posamezne vsebine, lahko Websterjevo tezo nadgradimo tako, da v raziskavo vključimo 

kot dejavnik celotno populacijo določene drţave, v kateri deluje posamezen televizijski 

program, ter povprečno število ur gledanja televizije v posamezni drţavi (kulturni vidik 

posamezne drţave, saj je odvisen od navad v posamezni drţavi in ne od njene razvitosti).  Da 

je povprečno število ur gledanja televizije v drţavi pomemben dejavnik, lahko vidimo tudi v 

tem, da ga v svoje raziskave vključujejo tako komercialne kot nekomercialne organizacije. V 

preglednici 1 vidimo ugotovitve podjetja AGB Nielsen (2010), v preglednici 2 pa Omahen, 

Rebolj in Zavrl (2006) predstavljajo ugotovitve organizacije IP International Marketing 

Committee.  
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Preglednica 1: Povprečen dnevni čas gledanosti televizije v urah in minutah po državah 

Drţava Gledanost Drţava Gledanost Drţava Gledanost 

Srbija 05:39 Puerto Rico 04:06 Juţna Koreja 03:06 

Makedonija 05:18 Libanon 03:41 Irska 03:05 

ZDA 05:04 Filipini 03:30 Indonezija 03:01 

Grčija 05:03 Slovenija 03:28 Avstralija 02:59 

Hrvaška 04:49 Mehika 03:22 Tajvan 02:41 

Madţarska 04:47 Malezija 03:18 Kitajska 02:36 

Italija 04:18 Juţna Afrika 03:16 Venezuela 02:35 

Turčija 04:17 Švedska 03:10 Tajska 02:11 

Poljska 04:14 Nova Zelandija 03:08   

Vir: AGB Nielsen 2010, 5. 

Preglednica 2: Čas gledanja televizije v letu 2003 v minutah na dan 

Drţava Gledanost Drţava Gledanost Drţava Gledanost 

Srbija 278 Romunija 235 Albanija Ni podatka 

Madţarska 274 Turčija 224 BiH Ni podatka 

Makedonija 259 Nemčija 217 Povprečje 219 

Hrvaška 254 Češka 214   

Poljska 250 Francija 213   

Italija 245 Litva 210   

Estonija 239 Latvija 207   

Velika Britanija 239 Bolgarija 185   

Slovaška 235 Slovenija 178   

Vir: Omahen, Rebolj in Zavrl 2006, 137.  

Podatki so na ţalost za drugo skupino drţav. Lahko pa pri drţavah , ki so skupne obema, 

opazimo, da se ti podatki z leti nekoliko spreminjajo. Poleg tega podatki dokazujejo, da 

število ur gledanja televizije ni direktno povezano z razvitostjo drţave in zato lahko 

upravičeno trdimo, da je to kulturni dejavnik, odvisen od posamezne značilnosti naroda. Na 

ţalost pa teh podatkov ni moţno pridobiti na letni ravni in zato tega dejavnika ne bomo 

uvrstili v raziskavo.  

3.4 Vpliv gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje podjetja 

Preučevanje poslovanja izdajateljev televizijskih programov je logična nadgradnja 

preučevanja televizijskih programov. Vogel (2001, 189) ugotavlja, da je strošek produkcije 
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neodvisen od števila uporabnikov (gledalcev), ki uţivajo dobrino, dodaten uporabnik 

(gledalec) ne zmanjša razpoloţljive kvantitete drugim uporabnikom (gledalcem). Ker so 

obratovalni stroški (televizijskega programa) relativno fiksni, je rast izdajateljevih prihodkov 

ključna spremenljivka za spremembe v donosnosti industrije. Z drugimi besedami, če je 

povpraševanje za oglasnim prostorom visoko, se povečajo cene le-tega, ampak se vse od 

stroškov za napajanje oddajnikov do stroškov produkcije programa ne spreminja značilno, 

vsaj na kratek rok (Vogel 2001, 190). Gledanost je zato vsekakor najpomembnejši dejavnik 

uspešnosti televizijskega programa v primeru javnih televizijskih programov, ki ustvarjajo 

prihodke s prodajo oglasnega prostora. Vendar pa vzročno-posledična povezava med 

gledanostjo in poslovno uspešnostjo televizijskega programa ne zadostuje za razlago 

delovanja na televizijskem trgu. Preučevanje poslovne uspešnosti je zahtevna naloga, ki 

zahteva posebno raziskavo. Zato je to poglavje logična nadgradnja prejšnjega, kjer smo 

predstavili dejavnike, ki vplivajo na gledanost.  

Fisher idr. (1966, 232) so v svojem delu naznanili močno linearno odvisnost med prihodki 

televizijskega izdajatelja (oziroma televizijskega programa) in prime-time gledanostjo 

televizijskega programa in postavili regresijski model: 

 GLEDANOST+=prihodki
1

 

Vendar pa Park (1970, 38) v svoji raziskavi ugotavlja, da je zaradi različne strukture 

prihodkov pri ameriških network televizijskih programih in neodvisnih televizijskih 

programih20 bolj ustrezna ukrivljena odvisnost med prihodki televizijskega izdajatelja 

(oziroma televizijskega programa) in prime-time gledanostjo televizijskega programa in zato 

postavi regresijski model: 

 
2

21
GLEDANOSTGLEDANOST+=prihodki  

Pri empirični raziskavi tako Park (1970, 38) ugotovi, da je koeficient 
2

  zelo negativen, kar 

nam pove, da se marginalna vrednost gledanosti zmanjšuje, ko se vrednost gledanosti 

povečuje. 

Vzporednico lahko potegnemo med omenjenimi različnimi ameriškimi televizijskimi 

izdajatelji in situacijo na drugih trgih, kjer so prisotni tako komercialni in drţavni televizijski 

programi (podobnost med ameriškimi network programi in komercialnimi televizijskimi 

programi v Evropi in podobnost med neodvisnimi programi v ZDA in drţavnimi 

                                                 

20
 V ZDA so se lokalni televizijski programi zdruţevali v t. i. network televizijske programe, ki so 

skupaj oddajali program na celotnem ozemlju ZDA. Neodvisni televizijski programi pa so ostali 
nepovezani, a so v večini primerov ostali le na lokalni ravni.  
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televizijskimi programi v Evropi). Vsekakor pa lahko ţe takoj ugotovimo, da je enostaven 

linearni model, ki povezuje gledanost in poslovno učinkovitost, neustrezen.  

Park (1970, 48) na osnovi raziskave o povezavi med televizijskimi vsebinami in prihodki 

televizijskih programov, ki je bila opravljena leta 1968, ugotavlja, da rezultati raziskave 

močno podpirajo dejstvo, da sta tako kvantiteta kot kvaliteta televizijskih vsebin pozitivno 

korelirana s prihodki televizijskega programa. Natančneje ugotavlja, da se kvantiteta 

lokalnega programa21 povečuje s prihodki. Na drugi strani pa trdi, da je kvaliteta programa 

odvisna od stroškov za uro programa, čeprav priznava, da je to lahko le groba ocena in 

vsekakor ni popoln način merjenja kvalitete programa.  

Iz zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da je treba za preučitev dejavnikov, ki vplivajo na 

poslovanje televizijskih programov, upoštevati poleg gledanosti tudi druge dejavnike. 

Dejavniki prisotnosti konkurenčnih televizijskih programov, velikosti trga, zakonodajnih 

omejitev in gospodarskih ciklov bodo predstavljeni v nadaljevanju.  

3.4.1 Prisotnost kabelskih/satelitskih televizijskih programov  

Poleg navedenega v prejšnjem poglavju, Park (1970, 40) ugotavlja, da je ukrivljenost krivulje 

odvisnosti med poslovnim učinkom in gledanostjo pomembna tudi iz vidika učinka kabelske 

televizije na javne televizijske programe. Veliki televizijski programi22 lahko s povečevanjem 

kabelske distribucije pridobijo na gledanosti, majhni televizijski programi pa v takem primeru 

lahko izgubijo na gledanosti. V primeru ukrivljene krivulje odvisnosti med poslovnim 

učinkom in gledanostjo je tako zmanjšanje prihodkov majhnih televizijskih programov večje 

od povečanja prihodkov velikih televizijskih programov. Omenjeni zaključek je plod raziskav 

na ameriškem televizijskem trgu, vendar lahko podobne vzporednice potegnemo tudi na 

evropskih trgih. Z razvojem kabelske distribucije se namreč pojavljajo televizijski programi, 

ki svoj program oddajajo na več trţiščih širom Evrope in te lahko enačimo z velikimi 

televizijskimi programi v Parkovem ameriškem modelu. Televizijski programi, ki pa na drugi 

strani delujejo izključno na posameznem nacionalnem trţišču v Evropi, pa so primerljivi z 

majhnimi televizijskimi programi na ameriškem trţišču. Po vsem navedenem sklepam, da je 

za preučevanje dejavnikov poslovne uspešnosti pomemben dejavnik tudi razširjenost kabelske 

in satelitske distribucije na določenem trgu. Ti dve distribuciji televizijskih programov so s 

svojim prihodom na trg korenito spremenile delovanje televizijskih programov. Poleg 

povečanega števila televizijskih programov, ki so prisotni na določenem trgu, so nove 

                                                 

21
 Gre za lokalni program t. i. network televizijskih programov. Posamezni televizijski programi, 

zdruţeni v network televizijski program, v določenih terminih predvajajo lasten program in ne 
skupnega. Zato lahko potegnemo vzporednico med tem lokalnim programom in lastno produkcijo 
televizijskih programov na drugih trţiščih.  

22
 V smislu območja pokrivanja. 
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tehnologije prinesle tudi plačljive televizijske programe in s tem dale moţnost televizijskim 

izdajateljem, da izberejo alternativen način pridobivanja prihodkov.  

Prisotnost kabelske in satelitske televizije pa je pomembna pri preučevanju vpliva na 

poslovanje javnih televizijskih postaj tudi s tehnološkega vidika. S prihodom teh novih 

tehnologij distribucije televizijskih programov se je pojavila tudi tehnična moţnost t. i. 

DVR/PVR (Digital Video Recorders ali Personal Video Recorders ) digitalnega snemanja 

televizijskih programov. Ta uvaja moţnost izredno enostavnega snemanja ţelenih 

televizijskih vsebin, ki so posneta z enostavno izbiro ţelene oddaje na elektronskem 

programskem vodiču (EPG), kateri ponuja enostaven pregled nad televizijskimi vsebinami v 

prihodnjih dneh. Posnete vsebine si lahko gledalec ogleda bilo kdaj, dodatna ugodnost pa je 

ta, da lahko enostavno preskoči reklamna sporočila, ki se predvajajo med posneto vsebino.  

Pionir tehnologije za snemanje in predvajanje televizijskih vsebin je bil TiVo (Bronnenberg, 

Dube in Mela 2010, 998). Od prvega nastopa (na ameriškem trţišču) marca leta 1999 je trg 

DVR naprav hitro rastel (Bronnenberg, Dube in Mela 2010, 998). Uspeh nove tehnologije pa 

bi lahko bil hud udarec za javne televizijske programe, ki svoje prihodke bazirajo na 

prihodkih iz oglaševanja. Leta 2006 opravljena raziskava Association of National Advertisers 

je pokazala, da 60 % oglaševalcev namerava zmanjšati proročun za televizijsko oglaševanje 

kot odgovor na DVR in da jih 70 % meni, da bo DVR in video na zahtevo zmanjšala ali  

uničila efekt 30 sekundnih televizijskih reklamnih sporočil (Bronnenberg, Dube in Mela 

2010, 998). Bronnenberg, Dube in Mela (2010, 1009) pa so v svoji raziskavi o vplivu DVR na 

nakupovalne navade potrošnikov ugotovili, da je ta učinek skoraj neznaten. Raziskava je bila 

opravljena na velikem vzorcu gospodinjstev, katerim so ponudili brezplačno DVR napravo in 

naročnino ter spremljali njihove nakupovalne navade 13 mesecev pred uporabo DVR in 26 

mesecev po začetku uporabe DVR.  

Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da ima prisotnost kabelske in satelitske televizije in z 

njima povezane tehnologije vsekakor vpliv na poslovanje javnih televizijskih programov. 

Pričakovan učinek je vsekakor negativen, čeprav so določene raziskave pokazale, da je ta 

vpliv manjši, kot bi na prvi pogled pričakovali. Kljub temu pa predpostavljam, da dodatna 

ponudba televizijskih programov, moţnost spremljanja vsebin na zahtevo in moţnost 

snemanja televizijskih vsebin in »preskakovanja« oglasov, kot ponudba kabelske in satelitske 

televizije negativno vpliva na prihodke (in posledično na dobiček) javnih televizijskih 

programov. Na ţalost ni mogoče pridobiti podatkov o gibanju števila kabelskih in satelitskih 

naročnikov po posameznih drţavah za daljše obdobje. Zato bomo tudi v tem primeru vzeli kot 

nadomestno spremenljivko gledanost ostalih televizijskih programov, to je gledanost vseh 

ostalih televizijskih programov na določenem trgu, ki niso vključeni v to raziskavo.  
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3.4.2 Prihodek in velikost trga 

Televizijski programi delujejo v različnih drţavah in s tem na različnih trgih. Ti trgi se lahko 

med seboj zelo razlikujejo, predvsem v tem, kako veliki so. Baker (1994, 2002) v Napoli 

(2002, 170) trdi, da je ena od omejitev, ki so jim priča mediji, ki so v lasti manjšin ali so 

namenjeni manjšinam, moţnost, da je manjšinsko občinstvo vrednoteno bistveno manj s 

strani oglaševalcev kot pri medijih večinskega občinstva. Iz tega sklepamo, da je tudi 

občinstvo v številčno manjših drţavah za oglaševalce manj vredno kot tisto v drţavah z 

večjim številom prebivalstva. Manjša vrednost občinstva vodi v manjše prihodke, manjši nivo 

investiranja v vsebine in k splošni zmanjšani zmoţnosti medijev za konkuriranje in 

sposobnosti obstanka (Napoli 2002, 170). Velikost trga se tako posredno pozna pri zmoţnosti 

financiranja kvalitetnih televizijskih vsebin in s tem pri številu gledalcev. Še posebej pa se 

velikost trga pozna pri poslovnih učinkih, ki jih je televizijski program zmoţen ustvariti na 

določenem trgu. Poleg velikosti trga je tudi prihodek (posameznika ali gospodinjstva) 

pomemben dejavnik, ki vodi oglaševalce k vrednotenju občinstva (Koschat in Putsis 2000). 

Večji kot je prihodek, večjo vrednost oglaševalci pripisujejo trgu in s tem ta dejavnik 

pozitivno vpliva na moţnost večjih prihodkov televizijskih programov. Vendar dejavnik 

prihodkov različno vpliva na komercialne in na drţavne televizijske programe. Večji učinek 

ima nedvomno na komercialne televizijske programe, kjer je deleţ prihodkov iz oglaševanja 

višji kot pri drţavnih televizijskih programih.  

Tudi Kasuga (2006, 11) v svoji raziskavi trdi, da imajo spremenljivke, ki določajo stanje na 

trgu, kot so število gospodinjstev, ki jih pokriva (televizijski program) in nivo prihodkov 

območja delovanja (televizijskega programa), večji vpliv v določanju dobička od 

spremenljivk, kot so deleţ gledanosti in deleţ lastne produkcije.« 

Nadalje Nilssen (2001, 14) trdi, da bi se v primeru eksogenega skupnega povečanja gledalcev 

na televizijskem trgu sproţilo povečanje investicij v televizijske vsebine v vsakem 

televizijskem programu v ţelji po doseganju večjega deleţa gledalcev in s tem večjega deleţa 

prihodkov na celotnem oglasnem trgu. S tem se poveča vrednost oglasnega prostora in zato se 

poveča tako cena oglasnega prostora kot količina oglaševanja.  

Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da televizijski programi na večjih (številčnejših) 

trţiščih dosegajo večje prihodke in s tem ustvarjajo večji dobiček. Poleg tega pa televizijski 

programi, ki delujejo na trţiščih z večjimi prihodki posameznikov ali gospodinjstev, prav tako 

dosegajo večje prihodke.  

3.4.3 Zakonodajne omejitve 

Kot smo navedli v poglavju o dejavnikih gledanosti televizijskih programov, je lastna 

produkcija eden od teh dejavnikov, ki pa nima istega vpliva na gledanost in na dobiček 
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televizijskih programov. Kot lahko iz prakse ugotovimo, je produkcija določenih vsebin,  kot 

npr. informativni progam, dobro sprejeta med gledalci, je pa strošek te produkcije v večini 

primerov zelo velik. Zato se določeni televizijski programi zavestno odločijo, da med svojimi 

vsebinami ne bo informativnih vsebin. Obravnavati pa moramo tudi dejstvo, da je na 

določenih trgih zakonsko določen minimalen obseg lastne produkcije. Na določenih trgih, kjer 

so prisotne tako komercialni kot tudi drţavni televizijski programi, imajo le-ti večje 

obveznosti, kar se tiče lastne produkcije. Ker Kasuga (2006, 10) ugotavlja, da je sposobnost 

vsakega televizijskega programa za produciranje lastnega programa negativno korelirana z 

dobičkom, lahko sklepamo, da bi bil brez zakonodajne regulative deleţ lastne produkcije v 

televizijskih programih niţji in zato je to lahko pomemben dejavnik pri ugotavljanju vpliva na 

prihodke televizijskih programov. 

Prav tako je zakonodajni vidik omejitve količine oglasnih sporočil med vsebinami 

televizijskih programov pomemben pri določanju vpliva na poslovanje. Raziskava, ki so jo 

opravili Gabszewicz, Laussel in Sonnac (1999, 16), je pokazala, da bi televizijski programi, 

če bi delovali na trgu brez omejitve količine oglaševanja, imeli med svojimi vsebinami 50 % 

oglasnih sporočil. Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da na trgih, kjer je večja predpisana 

minimalna količina lastne produkcije, to negativno vpliva na dobiček. Prev tako na trgih, kjer 

je predpisana niţja omejitev oglasnih sporočil v televizijskem programu, predvidevamo, da to 

negativno vpliva na dobiček televizijskih programov.  

3.4.4 Gospodarski cikli 

Podjetja, kotirana na borzi, so soočena z močnimi teţnjami, da doseţejo kratkoročna 

(četrtletna) pričakovanja borznega trga in zato posledično trpijo za kratkoročnostjo in 

precenjujejo kratkoročne dobičke (Deleersnyder idr. 2007, 10). Med krčenjem gospodarstva 

(recesija) je tako njihovo vodstvo bolj naklonjeno promocijskim aktivnostim za ohranjanje 

zastavljenih ciljev, medtem pa odvračajo investicije v dolgoročno krepitev blagovne znamke 

(Mazik in Jacobson 2007, 364). Še več, Deleersnyder idr. (2007, 10, po Jensen in Meckling 

1976) v trdijo, da borzni trg zaostruje tveganje za stečaj kotiranih podjetij. Vsi ti dejavniki naj 

bi privedli do tega, da je oglaševanje bolj odvisno od cikličnosti ekonomije v drţavah, kjer 

igra borzni trg večjo vlogo v ekonomskem ţivljenju (Deleersnyder idr. 2007, 10). To vlogo 

borznega trga lahko merimo kot razmerje med kapitalizacijo borznega trga in BDP. 

Deleersnyder idr. (2007, 10, po Hess in Shin 1997) trdijo, da je del celote oglaševanja v 

drţavi opravljen s strani tujih podjetij, ki so manj odvisna od lokalnega ekonomskega stanja. 

Predvidevanje, da odločitve o oglaševanju v podjetju sprejemajo lokalni managerji, kar je 

razumno v lokalnih podjetjih, v primeru tujih podjetij pa so lahko odločitve o lokalnem 

oglaševanju pod vplivom ali direktivo tujih sedeţev druţb (Carlin, Charlton in Mayer 2007). 

Zato je cikličnost odločitev o oglaševanju odvisna tudi od deleţa prisotnosti multinacionalk s 

tujim lastništvom (Deleersnyder idr. 2007, 10).  
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Za zgoraj omenjena dejavnika lahko sklepamo, da vplivata neposredno na poslovanje podjetij 

in ne posredno kot ekonomski dejavniki iz okolja, opisani v prejšnjem poglavju, ki imajo 

vpliv tudi na gledanost televizijski programov in tako posredno vplivajo na poslovanje (kot 

seveda tudi direktno, saj televizijski programi delujejo na trgu in so zato pod ekonomskim 

vplivom zunanjih dejavnikov). Učinek trţne kapitalizacije (in/ali borznega indeksa) je tako 

pozitiven na prihodke in dobiček televizijskih programov. Podatka o deleţu prisotnosti 

multinacionalk s tujim lastništvom na določenem trgu nismo pridobili in zato tega dejavnika 

nismo vključili v raziskavo. 

Iz zgoraj navedenega lahko torej zaključimo, da številni dejavniki vplivajo na gledanost 

televizijskih programov. Poleg tega pa gledanost in tudi drugi dejavniki vplivajo na poslovno 

uspešnost televizijskih programov. V naslednjem poglavju bomo predstavljene dejavnike, ki 

so osnovani na teoriji in raziskavah, preverili z lastno raziskavo, ki bo opravljena na vzorcu 

izbranih drţav. 



 

45 

4 RAZISKAVA O DEJAVNIKIH GLEDANOSTI TELEVIZIJSKIH PROGRAMOV 

Pri empiričnem delu magistrske naloge bomo v prejšnjem poglavju obdelane dejavnike 

uporabili v regresijski analizi, s katero bomo preučili vpliv omenjenih dejavnikov na 

gledanost televizijskih programov in tako tudi empirično preverili postavljen/oblikovan 

model. 

Poleg relativno skromne literature, ki v teoretičnem smislu obdeluje problematiko vpliva 

različnih dejavnikov na gledanost televizijskih programov, je dodatna teţava pri tovrstni 

raziskavi tudi relativno teţka dostopnost potrebnih podatkov. Razen podatkov iz okolja, 

predvsem gospodarskih kazalnikov, ki so dosegljivi v javno dostopnih bazah podatkov, so 

ostali podatki zelo specifični in so zato teţje dosegljivi. Za določene dejavnike smo, zaradi 

nezmoţnosti pridobitve v teoriji opisanih podatkov, pridobili alternativne podatke, za katere 

smatramo, da so dovolj dobri nadomestni dejavniki. Poleg tega bomo analizo opravili na 

mesečni ravni z dejavniki, za katere so podatki dosegljivi na mesečni ravni, za ostale 

dejavnike pa bomo opravili regresijsko analizo na letni ravni. Raziskava na mesečni ravni bo 

opravljena za vsako drţavo posebej in za celotno skupino drţav. S tem pristopom bi radi 

ugotovili, ali imajo posamezni dejavniki, ki smo jih uvrstili v raziskavo, predviden vpliv na 

vseh trgih, ali pa se mogoče določeni trgi v tem kontekstu razlikujejo. Na tak način bo torej 

nekako preizkušena tudi robustnost posameznih rezultatov. Raziskava na letni ravni bo 

opravljena samo na celotni skupini drţav. Slednje je predvsem zaradi omejenega nabora letnih 

podatkov (časovne vrste), kar bi pomenilo znatno omejitev v velikosti vzorca in posledično 

metodološki (ne)ustreznosti rezultatov. V tej luči bodo tudi regresijske analize opravljene v 

času in prostoru hkrati (kadar bodo analizirane vse drţave hkrati), vendar ne kot analiza 

panelnih podatkov temveč kot zbirna regresija (angl. Pooled regression). Zavedamo se 

omejitve, ki jih ta pristop prinese, vendar sama panelna analiza terja večje podatkovne 

zahteve, ki pa jim v tej fazi pri zbiranju podatkov ni bilo mogoče zagotoviti.  

4.1 Podatki 

V magistrski nalogi smo opravili raziskavo v obdobju med letom 2000 in 2010, in sicer s 

podatki na mesečni ravni. Določenih podatkov se, kot ţe omenjeno, na ţalost ni dalo pridobiti 

na mesečni ravni in smo zato del raziskave opravili na letni ravni. Raziskava bo opravljena na 

vzorcu javnih televizijskih programov v Sloveniji, Italiji, Veliki Britaniji in Češki republiki.  

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili podatke, s katerimi smo opravili analizo, in sicer 

po posameznih sklopih, kot so bili predstavljeni tudi v teoretičnem delu naloge.  

4.1.1 Podatki o gledanosti 

V raziskavi bomo uporabili podatke o povprečni gledanosti posameznega televizijskega 
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programa, ki ga bomo delili s številom prebivalcev posamezne drţave v določenem obdobju.  

Podatke o gledanosti komercialnih in nacionalnih televizijskih medijev v Sloveniji v obdobju 

od leta 2000 do 2010 na mesečni ravni smo pridobili pri AGB Nielsen (2011), ki se v 

Sloveniji ukvarja s pridobivanjem podatkov o gledanosti televizijskih programov. Podatki so 

pridobljeni s pomočjo t. i. »People metrov«, naprav, ki v gospodinjstvih neprestano beleţijo, 

kaj posamezni člani gospodinjstva gledajo in podatke posredujejo v bazo podatkov v podjetju. 

Vzorec gospodinjstev, ki je vključen v merjenje gledanosti, je 450 gospodinjstev v vsej 

Sloveniji. Pridobljeni podatki vključujejo gledanost televizijskih programov Pop tv, Kanal A, 

TV 3, RTV SLO 1, RTV SLO 2 in gledanost ostalih televizijskih programov skupaj. Podatki 

so podani kot povprečna gledanost (AMR – avegare minute rating) v obdobju, kar pomeni 

povprečno število gledalcev v vsaki minuti. Nadalje, podatki so na voljo v absolutni vrednosti 

in deleţu (glede na celotno število gledalcev), deleţ celotne gledanosti (Share) ter doseg 

(Reach) v danem obdobju v absolutni vrednosti in deleţu. V raziskavi bomo uporabili podatek 

o povprečni gledanosti posameznega televizijskega programa. Povprečna gledanost programa 

nam pove, koliko gledalcev je v povprečju gledalo posamezen televizijski program v vsaki 

minuti preučevanega termina, v našem primeru meseca (povprečna vrednost števila gledalcev 

v vsaki minuti). Za to smo se odločili, ker smatramo ta podatek za ključen podatek o 

gledanosti televizijskega programa in je edini primerljiv s podatki, pridobljenimi na ostalih 

trgih, ki so vključeni v raziskavo.  

Podatke o gledanosti italijanskih komercialnih in drţavnih televizijskih postaj smo pridobili 

na spletni strani AUDITEL (2011). Auditel je podjetje, ki predstavlja tri ključne dele 

medijskega trţišča, in sicer oglaševalske agencije, drţavne televizijske programe in 

komercialne televizijske programe. Pridobljene podatke o gledanosti tudi javno objavlja na 

svojih spletnih straneh, prav tako pa mediji dnevno objavljajo lestvico najbolj gledanih oddaj 

preteklega dneva. Tako so v nasprotju s Slovenijo podatki javni in niso dosegljivi samo 

zainteresirani javnosti, ki za omenjene podatke plačuje. Javno objavljeni podatki so dostopni 

od leta 2005 pa do preteklega meseca na mesečni ravni. Iz javno objavljenih podatkov smo 

tako povzeli podatke o povprečni gledanosti televizijskih programov RAI 1, RAI 2, RAI 3, 

Canale 5, Italia 1, Rate 4 in La7. Poleg tega smo iz razlike med skupno gledanostjo vseh 

televizijskih programov in seštevka prej omenjenih televizijskih programov dobili podatke o 

gledanosti ostalih televizijskih programov na italijanskem trgu.  

Podatke o gledanosti komercialnih in drţavnih televizijskih postaj v Veliki Britaniji smo 

pridobili na spletni strani BARB (2011), ki je spletna stran organizacije BARB (Broadcasters 

Audience Research Board), ki je zadolţena za pripravo uradnih meritev gledanosti 

televizijskih programov na trgu Velike Britanije. Tudi tukaj so podatki javno objavljeni. Javno 

objavljeni podatki o mesečni gledanosti televizijskih programov so sicer na tem trgu nekoliko 

drugačni. Objavljeni so namreč povprečni tedenski čas gledanja na osebo v posameznem 

mesecu. Ker je dan tudi podatek o celotni populaciji smo iz omenjenih podatkov preračunali 

povprečno gledanost televizijskih programov na naslednji način: povprečno število minut 
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gledanja televizijskega programa na teden smo delili s celotnim številom minut v enem tednu 

(10080) in pomnoţili s populacijo danega meseca. Tako pridobljeni podatek predstavlja 

povprečno gledanost televizijskega programa in je primerljiv s podatki iz ostalih drţav, 

vključenih v raziskavo. Omenjene podatke smo pridobili za obdobje od leta 2000 do leta 2010 

na mesečni ravni, in sicer za televizijske programe BBC1, BBC2, ITV, Channel 4, FIVE in za 

ostale televizijske programe skupaj.  

Podatke o gledanosti televizijskih programov v Češki republiki smo pridobili pri ATO – 

Asociace televizních organizací, ki je podjetje, ki se ukvarja z merjenjem gledanosti 

televizijskih programov na češkem trţišču. Podobno kot v Sloveniji ti podatki niso javno 

objavljeni in smo jih pridobili z uradno prošnjo za podatke. Pridobili smo podatke o 

povprečni gledanosti za obdobje med letom 2000 in 2010 na mesečni ravni za televizijske 

programe ČT1, ČT2, NOVA TV in Prima.  

4.1.2 Podatki iz okolja 

Pri podatkih iz okolja smo uporabili podatkovne baze statističnega urada Evropske unije 

Eurostat (EUROSTAT 2011). S pridobivanjem podatkov iz skupne baze smo dosegli to, da so 

podatki iz različnih drţav med seboj primerljivi in zbrani z isto metodologijo, saj so 

preučevane drţave v magistrski nalogi vse članice Evropske unije.  Iz baze Eurostata smo tako 

pridobili naslednje podatke: 

BDP – bruto domači proizvod na prebivalca 

BDP je vsota vrednosti vseh končnih dobrin in storitev, proizvedenih v drţavi v določenem 

obdobju. BDP smo uvrstili med podatke na letnem nivoju, saj se BDP ne meri v mesečnih 

obdobjih (meri se v četrtletnih obdobjih) in bo zato kot spremenljivka uporabljen samo v 

regresijski analizi na letni ravni. Uporabljeni podatki so od leta 2000 do leta 2010, merjeni pa 

so v absolutni vrednosti (milijon evrov). 

Ker podatkov o BDP nimamo na mesečni ravni (SURS, pa tudi Eurostat jih računata zgolj 

četrtletno), bomo namesto BDP kot podatek o ravni razvitosti oziroma gospodarskem gibanju 

v proučevanem obdobju v analizi na mesečni ravni uporabili nadomestne spremenljivke. 

Namesto BDP-ja bomo uporabili spremenljivko splošno gospodarsko stanje v zadnjih 12 

mesecih. 

Splošno gospodarsko stanje v zadnjih 12 mesecih 

Podatki o splošnem gospodarskem stanju v zadnjih 12 mesecih so bili pridobljeni s t. i. 

omnibus anketo. Podatki izraţajo mnenje anketirancev in so v razponu od -100 do 100. V 

raziskavo so uvrščeni podatki na mesečni ravni od leta 2000 do 2010 za vse izbrane drţave.  
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Povprečna plača oziroma finančno stanje v gospodinjstvu 

Ker podatka o mesečni povprečni plači na ravni (večine) trgov, vključenih v raziskavo, ni 

moţno pridobiti, smo v raziskavo vključili nadomestno spremenljivko (mesečne podatke za 

povprečno plačo smo namreč uspeli pridobiti samo za Slovenijo in zaradi primerljivosti na tej 

točki teh podatkov nismo vključili v analizo). V regresijski analizi na mesečni ravni bomo 

tako uporabili podatke iz raziskave Izjava o finančnem stanju gospodinjstva, ki jo meri  

Eurostat za vse drţave, vključene v raziskavo. Vključeni podatki so pridobljeni s  t. i. omnibus 

anketo, ki je metoda kvantitativne raziskave trţišča, ki se izvaja na velikem številu 

anketirancev. Podatki izraţajo mnenje anketirancev v razponu od -100 do 100.  

Kupna moč oziroma kazalnik zaupanja potrošnikov, finančno stanje v gospodinjstvu v zadnjih 

12 mesecih 

Kot nadomestne spremenljivke za v prejšnjem poglavju predstavljene spremenljivke za kupno 

moč gospodinjstev smo uporabili kazalnika zaupanje potrošnikov in finančno stanje v 

gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih. Obe spremenljivki sta prav tako merjeni s strani 

Eurostata za vse drţave, vključene v raziskavo. Vključeni podatki so pridobljeni s t. i. 

omnibus anketo. Podatki izraţajo mnenje anketirancev v razponu od -100 do 100. V raziskavo 

so uvrščeni podatki na mesečni ravni od leta 2000 do 2010 za vse izbrane drţave. 

Obrestna mera 

Podatek o obrestni meri vsebuje podatke o temeljni obrestni meri23 centralnih bank v 

posamezni drţavi. Podatki so zbrani na mesečni ravni od leta 2000 do leta 2010. V primeru 

Italije je ta podatek enak obrestni meri Evropske centralne banke, saj je Italija v celotnem 

preučevanem obdobju v skupini drţav Evropske unije, ki namesto nacionalne valute uporablja 

evro in tvori tako monetarno unijo, za katero je odgovorna Evropska centralna banka. Od 1. 1. 

2007 je prevzela evro tudi Slovenija in tako od tega datuma naprej njeno obrestno mero tudi 

določa Evropska centralna banka in ne več slovenska centralna banka, Banke Slovenije. 

Velika Britanija in Češka republika pa imata v celotnem preučevanem obdobju v veljavi svojo 

valuto in tako vrednost obrestne mere določata nacionalni centralni banki. Pridobljeni podatki 

o obrestni meri so na mesečni ravni in bodo tako uporabljeni tako na mesečni regresijski 

analizi, kot tudi na letni regresijski analizi. Pri letnih podatkih smo za posamezno leto 

uporabili povprečje mesečnih obrestnih mer v danem obdobju.  

                                                 

23
 Za potrebe regresijske analize bi bilo bolj primerno uporabiti komercialne obrestne mere za fizične 

ali pravne osebe, vendar pa teh podatkov nismo uspeli pridobiti in smo zato uporabili temeljno 
obrestno mero, ki predstavlja v vseh primerih osnovo za izračun komercialnih obrestnih mer. 
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Brezposelnost 

Za podatek o brezposelnosti so uporabljeni podatki o povprečnem mesečnem številu 

brezposelnih v posamezni drţavi. Podatki o brezposelnosti so na razpolago kot sezonsko 

popravljeni ali kot sezonsko nepopravljeni podatki. Za potrebe magistrske naloge smo izbrali 

opcijo sezonsko nepopravljenih podatkov, saj so tudi ostali podatke neobdelani z vidika 

sezonskih vplivov. 

Indeks cen življenjskih potrebščin  

Za v prejšnjem poglavju predstavljen dejavnik gledanosti televizijskih programov inflacija 

bomo v regresijski analizi uporabili podatke o harmoniziranem indeksu cen ţivljenjskih 

potrebščin. Harmonizirani indeks cen ţivljenjskih potrebščin meri spremembe v ravni 

drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih potrošniki 

namenjajo za nakupe predmetov končne porabe. Ti podatki so zbrani na mesečni ravni za 

obdobje od leta 2000 do 2010. Harmonizirani indeks cen ţivljenjskih potrebščin ima osnovo 

leta 2005 (v letu 2005 ima torej vrednost 100). Pri letni regresijski analizi smo uporabili 

povprečje mesecev v posameznem letu.  

Za preučitev vpliva dejavnikov uporabe interneta in mobilnih naprav na gledanost 

televizijskih programov, ki smo jih predstavili v teoretičnem delu magistrske naloge, bomo 

uporabil podatke, ki so objavljeni na spletnih straneh organizacije ITU International 

Telecommunication Union. ITU je specializirana agencija Zdruţenih narodov za 

informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. ITU koordinira globalno uporabo radijskih 

frekvenc, promovira mednarodno kooperacijo za dodelitev orbit za satelite, deluje na 

izboljšanju telekomunikacijske infrastrukture v razvijajočih se drţavah in vzpostavlja 

globalne standarde. 

Število širokopasovnih internet priključkov na prebivalca 

Pridobljeni podatki (ITU 2011c) predstavljajo absolutno število naročnikov na širokopasovni 

internet. Podatek predstavlja skupno število (ţičnih) internet naročnikov na hitro (javno) 

internet povezavo (TCP/IP povezavo) s hitrostjo prenosa podatkov k uporabniku vsaj 256 

kbit/s, ki vključuje kabelske modeme, DSL, optične priključke in druge (ţične) naročnine  

(ITU 2011d). V to kategorijo ne spadajo brezţične širokopasovne komunikacije. Pridobljene 

podatke smo nato delili s številom prebivalcev posamezne drţave v določenem letu in tako 

pridobili podatek, primerljiv z ostalimi podatki, ki so podani v deleţu na prebivalstvo. Podatki 

so na letni ravni od leta 2000 do 2010 za drţave Italija, Velika Britanija in Češka republika, za 

Slovenijo pa od leta 2001 do 2010. 
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Število GSM uporabnikov na prebivalca 

Podatek predstavlja število naročnikov na javno mobilno telefonsko storitev, ki zagotavlja 

dostop do javnih telefonskih omreţij (PSTN) z uporabo brezţične tehnologije. Vključuje 

uporabnike s predplačniškimi in naročniškimi SIM karticami, ki so bili aktivni v zadnjih treh 

mesecih. Vključuje tako analogne kot tudi digitalne sisteme, ne vključuje pa naročniških 

razmerij za podatkovno komunikacijo s podatkovnimi karticami ali USB modemi (ITU 

2011a). Tudi v tem primeru (kot pri širokopasovnem internetu) smo število GSM uporabnikov 

delili s številom prebivalcev. Podatki so na letni ravni za obdobje od leta 2000 do 2010 za vse 

drţave, vključene v regresijsko analizo.  

Delež uporabnikov interneta 

Podatek predstavlja ocenjen deleţ uporabnikov interneta glede na celotno populacijo v 

posamezni drţavi. Vključuje uporabnike interneta z vsakršno napravo, vključujoč mobilne 

telefone, v zadnjih 12 mesecih (ITU 2011b). Podatki so na letni ravni za obdobje od leta 2000 

do 2010 za vse drţave, vključene v regresijsko analizo.  

Poleg zgoraj omenjenih podatkov smo v raziskavo uvrstili še podatke: starost televizijskega 

programa, merjeno v letih, država delovanja televizijskega programa, kjer smo uporabili 

neprave spremenljivke za vsako drţavo (razen Slovenije) z vrednostjo 0, če ni ta drţava in z 

vrednostjo 1, če je ta drţava, in podatek, ali gre za državni oziroma komercialni televizijski 

program, kjer smo ponovno oblikovali nepravo spremenljivko, ki ima vrednost 0, če je 

komercialni, in vrednost 1, če je drţavni televizijski program.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili tudi določene dejavnike gledanosti 

televizijskih programov, za katere pa ţal ni bilo moţno pridobiti podatke. V raziskavo smo 

ţeleli vključiti dejavnik števila kabelskih/satelitskih priključkov na trgu ter skupnega števila 

televizijskih programov na posameznem trgu. Omenjene podatke je mogoče pridobiti samo za 

določena leta, ne pa za celotno obdobje, ki smo ga ţeleli raziskati in so zato ti podatki 

neustrezni. Te podatke smo ţeleli uvrstiti v regresijsko analizo zaradi predpostavke, da naj bi 

kabelski/satelitski priključki in drugi televizijski programi ponujali alternativo gledalcem in bi 

zato negativno vplivali na gledanost javnih televizijskih programov. Prav zaradi tako 

postavljene hipoteze pa smo se odločili, da bom ta dva dejavnika nadomestili s podatki o 

gledanosti ostalih televizijskih programov, to je televizijskih programov, ki niso vključeni v 

regresijsko analizo. Menimo, da ta spremenljivka dobro odraţa v teoriji predstavljene 

dejavnike, saj se gledanost ostalih televizijskih programov povečuje z večanjem števila le-teh, 

s pomočjo kabelske (satelitske) distribucije ali na druge načine. Ne nazadnje je gledanost 

ostalih televizijskih programov boljši dejavnik, saj bi morebitna prisotnost velikega števila 

televizijskih programov, ki bi zaradi svoje vsebine a li jezika, v katerem oddajajo, na 

določenem trgu dosegali zanemarljivo gledanost in bi zato ne bili dejavnik, ki bi (bistveno in 
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značilno) vplival na gledanost javnih televizijskih programov. Taki situaciji smo bili priča v 

Sloveniji, ko so na začetku svojega delovanja kabelski sistemi vključevali v svojo distribucijo 

zelo veliko število televizijskih programov iz drugih jezikovnih skupin, za katere 

predvidevamo, da niso imeli bistvenega vpliva na gledanost domačih televizijskih programov. 

To se je z leti vsekakor spremenilo, saj se je ponudba tujih televizijskih programov, ki so bili 

podnaslovljeni tudi v slovenščino, konstantno povečevala.  

Gledanost ostalih televizijskih programov 

V to skupino spadajo vsi televizijski programi (razen glavnih drţavnih in javnih komercialnih 

televizijskih programov, katerih dejavnike gledanosti preučujemo), to so domači in tuji 

televizijski programi, distribuirani preko kabelskih, IP TV in satelitskih sistemov, pa tudi 

lokalni televizijski programi v posamezni drţavi. Gledanost ostalih televizijskih programov 

tako odseva povečanje ponudbe le-teh v celoti, z različnimi distribucijskimi sistemi, 

vključujoč ne le število novih programov temveč tudi njihovo vsebino in s tem privlačnost za 

gledalce, ki jih tako lahko vidijo kot alternativo javnim televizijskim programom. Podatke o 

povprečni gledanosti ostalih televizijskih programov v Sloveniji smo pridobili pri podjetju 

AGB Nielsen, d. o. o., v paketu podatkov, ki je vključeval gledanost v raziskavo vključenih 

televizijskih programov. Prav tako smo podatke o povprečni gledanosti ostalih televizijskih 

programov v Češki republiki pridobili v paketu podatkov, dobavljenih pri podjetju ATO. Pri 

podatkih na italijanskem trţišču, pridobljenih pri AUDITEL-u, pa smo seštevek povprečne 

gledanosti televizijskih programov, vključenih v raziskavo, odšteli od skupne povprečne 

gledanosti vseh televizijskih programov, ki je prav tako javno objavljen podatek. Podatki o 

skupni povprečni gledanosti ostalih televizijskih programov v Veliki Britaniji je prav tako 

javno objavljen. Preračunavanje iz povprečnega časa skupne tedenske gledanosti (ki je 

objavljena) v povprečno gledanost smo opravili na isti način kot pri preučevanih televizijskih 

programih.  

4.1.3 Podatki, znotraj televizijskih programov 

Za merjenje kvalitete televizijskih programov smo v teoretičnem delu naloge predpostavili, da 

je ta povezana s sredstvi, ki jih televizijski program investira v televizijske vsebine. Ker je iz 

javno objavljenih podatkov nemogoče razbrati natančne vrednosti investicij v televizijske 

vsebine, bomo v raziskavi kot nadomestno spremenljivko za kvaliteto televizijskega programa 

uporabili razliko med prihodki televizijskega programa in dobičkom le-tega. Predpostavili 

smo, da je ta vrednost korelirana s kakovostjo televizijskih vsebin, saj so v njej vključena 

sredstva, ki jih televizijski program investira v nakup televizijskih vsebin, produkcijo svojih 

vsebin in če so le-ta večja, potem je boljša tudi televizijska vsebina. Ta predpostavka temelji 

na tem, da so distribucijski stroški za vse televizijske programe enaki ali pa so vsaj razlike 

med njimi zanemarljive. Isto predpostavko so v svoji raziskavi uporabili tudi Bourreau, 
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Gensollen in Perani (2003, 11). Vendar pa dejavnik kakovost televizijskih vsebin predstavlja 

teţavo za predvideno analizo. Določene podatke iz poslovanj televizijskih programov smo 

sicer pridobili (kot bo razvidno v naslednjem poglavju). Teţava z uvrstitvijo razlike med 

prihodki televizijskega programa in dobičkom le-tega, kot enega od notranjih dejavnikov 

gledanosti televizijskih programov, je ta, da so finančni podatki v večini primerov zbrani za 

izdajatelja, ki ima v svoji lasti več televizijskih programov (npr. podatki o odhodkih Javni 

zavod RTVSLO vključujejo televizijske programe SLO1 in SLO2 poleg ostalih dejavnosti 

javnega zavoda, podatki Produkcije plus d. o. o. vključujejo odhodke televizijskih programov 

POP TV in Kanal A, podatki druţbe Mediaset vključujejo odhodke televizijskih programov 

Canale 5, Italia 1 in Rete 4 itd.). Iz javno dostopnih podatkov tako ni mogoče z dovolj veliko 

natančnostjo ugotoviti, kolikšen del odhodkov je ustvarjen s posameznim televizijskim 

programom. Uporabne podatke o odhodkih televizijskih programov smo tako pridobili le za 

manjše število televizijskih programov. Zaradi tega smo se odločili, da dejavnika kvalitete 

televizijskega programa oziroma nadomestne spremenljivke odhodki (oziroma razliko med 

prihodki in dobičkom) televizijskega programa ne bomo uvrstili v raziskavo. 

Dejavnik lastne produkcije tudi ne bomo uvrstili v raziskavo zaradi pomanjkanja podatkov. 

Stopnjo lastne produkcije posameznega televizijskega programa ni moţno pridobiti iz javno 

dostopnih podatkov. Tudi razmišljanje v smeri, da je ta stopnja enaka zakonsko predpisani 

minimalni količini lastne produkcije, ni ustrezna v našem primeru preučevanih televizijskih 

programov, saj le-ti delujejo v Evropski uniji, ki ima (oziroma sledi) skupne direktive o 

deleţih evropske produkcije v televizijskem programu. V tem primeru bi namreč med 

drţavami ne bilo nobene variacije in bi metodološko gledano takšna spremenljivka bila 

enostavno izključena iz raziskave. Ta dejavnik bi bil tako bolj ustrezen, če bi v raziskavo 

uspel vključiti bolj različne drţave, kot npr. televizijske programe iz ZDA ali Indije, kjer je 

deleţ lastne produkcije (zaradi ekonomskih ali kulturnih dejavnikov) bistveno drugačen 

(večji). Seveda je za pridobitev teh podatkov potrebno sistematično spremljanje televizijskih 

programov na trgih in uvrščanje posameznih vsebin v skupine, ki bi omogočale vsebinsko 

preučevanje televizijskih programov in vpliva teh vsebin na gledanost.  

Prav tako dejavnik velikih športnih dogodkov ni vključen v raziskavo, saj so pridobljeni 

podatki o tem, kateri televizijski program je predvajal te dogodke, pomanjkljivi. Pridobljeni 

podatki so namreč samo podatki o tem, kateri televizijski izdajatelj ali skupina televizijski 

izdajateljev je kupila pravice za predvajanje teh vsebin. Ni pa iz podatkov razvidno, kateri 

televizijski program (ko jih ima izdajatelj več) je predvajal te vsebine oziroma v kakšnem 

razmerju so bile te vsebine predvajane na različnih televizijskih programih posameznega 

izdajatelja. 

4.2 Model dejavnikov gledanosti 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in pridob ljenih podatkov bomo uporabili naslednji model 
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linearne multiple regresije: 

 Linearna multipla regresija na mesečni ravni: 
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 Linearna multipla regresija na letni ravni: 
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kjer: 

IT predstavlja nepravo spremenljivko Italija,  

VB predstavlja nepravo spremenljivko Velika Britanija,  

ČR predstavlja nepravo spremenljivko Češka republika,  

DRŢKOM predstavlja nepravo spremenljivko drţavna/komercialna televizijska postaja,  

STAR predstavlja starost televizijskega programa, 

OBR predstavlja obrestno mero, 

ICŢP predstavlja indeks cen ţivljenjskih potrebščin,  

FSG12M predstavlja finančno stanje v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih,  

GOSP predstavlja splošno ekonomsko stanje v zadnjih 12 mesecih pri regresijski analizi na 

mesečni ravni, medtem ko bom pri regresijski analizi na letni ravni uporabil BDP,  

FSG predstavlja finančno stanje v gospodinjstvu, 

ZAUP predstavlja kazalnik zaupanja potrošnikov,  

BP predstavlja brezposelnost na prebivalca, 

OSTV predstavlja gledanost ostalih televizijskih programov na prebivalca, 

GSM predstavlja število uporabnikov mobilne telefonije na prebivalca, 

INT predstavlja deleţ uporabnikov interneta, 

ŠIR predstavlja število uporabnikov širokopasovnega interneta na prebivalca.  

Če povzamemo in zapišemo dosedanje hipoteze analitično, so hipoteze naslednje: 

 Vpliv dejavnikov iz okolja: 

H1: Gospodarsko stanje pozitivno vpliva na gledanost.  

H2: Indeks cen ţivljenjskih potrebščin pozitivno vpliva na gledanost. 

H3: Kazalnik zaupanja potrošnikov negativno vpliva na gledanost televizije.  

H4: Finančno stanje v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih negativno vpliva na gledanost 

televizije. 

H5: Finančno stanje (trenutno) v gospodinjstvu pozitivno vpliva na gledanost.  

H6: Brezposelnost pozitivno vpliva na gledanost televizije. 
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H7: Obrestna mera pozitivno vpliva na gledanost. 

H8: Ostali televizijski programi negativno vplivajo na gledanost. 

H9: Število uporabnikov mobilne telefonije negativno vpliva na gledanost. 

H10: Število uporabnikov širokopasovnega interneta negativno vpliva na gledanost 

 Vpliv notranjih dejavnikov: 

H11: Starost televizijskega programa pozitivno vpliva na gledanost. 

V nadaljevanju podajamo ugotovitve regresijske analize oblikovanega modela na 

predstavljenih podatkih, in sicer najprej na mesečni in nato na letni ravni.  

4.3 Ugotovitve 

V prejšnjem poglavju predstavljene hipoteze bomo ločeno preverili z raziskavo na mesečni in 

letni ravni. Rezultati raziskav so predstavljeni v naslednjih poglavjih.  

4.3.1 Rezultat raziskave na mesečni ravni 

Pri danem modelu je linearna multipla regresija dala naslednje rezultate, predstavljene v 

preglednici 3, pridobljene s programskim paketom SPSS. Pred samo izvedbo multiple 

regresije smo preverili veljavnost predpostavk o normalni porazdelitvi spremenljivk, o 

ustreznosti linearnega modela multiple regresije, o homoskedastičnosti (vse napake imajo 

enako varianco) ter o normalni porazdelitvi ostankov. Pri preverjanju predpostavke o 

normalni porazdelitvi spremenljivk smo preko porazdelitev (histogram, izračuni mer 

asimetrije (angl. skewness) in sploščenosti (angl. kurtosis)) ugotovili, da imajo sicer nekatere 

spremenljivke določena odstopanja (asimetrijo, porazdelitev z več vrhovi ali prisotnost 

osamelcev) in da odstopajo od pričakovanih vrednosti asimetrije (pričakovana vrednost 0) in 

sploščenosti (pričakovana vrednost 3). Vendar pa zelo velik vzorec (n=2.264) zagotavlja, da je 

vzorčna porazdelitev kljub morebitni nenormalni porazdelitvi podatkov pribliţno normalna. 

Predpostavka o normalni porazdelitvi torej ni kršena oziroma ne predstavlja resne 

(metodološke) ovire pri izvedbi regresijske analize. Nadalje, razsevni grafikon med odvisno 

in posameznimi neodvisnimi spremenljivkami ne nakazuje na nelinearen vzorec, zatorej 

sklepamo, da je uporaba linearne regresije s tega vidika dopustna.  

Predpostavke o homoskedastičnosti ter o normalni porazdelitvi ostankov bomo predstavili v 

opisu posamezne regresije v nadaljevanju. 
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Preglednica 3: Rezultati regresije na mesečni ravni z vsemi spremenljivkami 

Pojasnjevalna 
spremenljivka 

Št. regresije 
1 2 3 4 5 6 7 

Italija -0,021 
(0,451) 

- - - - 0,526 
(0,000) 

-0,417 
(0,044) 

Velika Britanija -0,192 
(0,126) 

- - - - -0,353 

(0,007) 

-0,081 
(0,366) 

Češka republika  0,993 

(0,000) 

- - - - 0,153 
(0,091) 

1,840 

(0,000) 

Drţavna/komercialna -1,399 

(0,000) 

-2,473 

(0,000) 

-0,127 
(0,151) 

-1,262 

(0,000) 

-2,935 

(0,000) 

- - 

Starost  0,053 

(0,000) 

0,095 

(0,000) 

0,042 

(0,000) 

0,061 

(0,000) 

0,046 

(0,000) 

0,057 

(0,000) 

0,052 

(0,000) 

Obrestna mera -0,039 
(0,020) 

0,059 
(0,024) 

0,195 
(0,001) 

0,025 
(0,039) 

-0,047 
(0,212) 

-0,025 
(0,062) 

-0,049 
(0,032) 

Indeks cen 
ţivljenjskih 
potrebščin 

-0,26 

(0,000) 

-0,026 

(0,004) 

-0,104 

(0,000) 

-0,146 

(0,000) 

-0,076 

(0,003) 

-0,028 

(0,000) 

-0,024 

(0,004) 

Finančna situacija v 
gospodinjstvu v 
zadnjih 12 mesecih 

-0,005 
(0,176) 

-0,004 
(0,327) 

 

0,028 
(0,124) 

-0,009 

(0,041) 

0,003 
(0,423) 

0,003 
(0,265) 

-0,011 
(0,073) 

Ekonomsko stanje v 
zadnjih 12 mesecih 

0,010 
(0,001) 

0,006 
(0,139) 

-0,018 
(0,038) 

-0,003 
(0,197) 

0,005 
(0,276) 

0,009 
(0,001) 

0,012 
(0,005) 

Finančno stanje v 
gospodinjstvu 

0,012 

(0,054) 

0,003 
(0,427) 

-0,000 
(0,495) 

-0,010 
(0,114) 

0,016 
(0,071) 

0,011 

(0,036) 

0,013 
(0,112) 

Kazalnik zaupanja 
potrošnikov 

-0,015 

(0,003) 

-0,011 
(0,112) 

0,012 
(0,243) 

-0,000 
(0,435) 

-0,009 
(0,228) 

-0,014 

(0,001) 

-0,015 

(0,023) 

Brezposelnost (na 
prebivalca) 

0,130 

(0,022) 

-0,038 
(0,408) 

0,295 

(0,035) 

0,131 

(0,028) 

-0,072 
(0,340) 

0,092 

(0,043) 

0,168 

(0,033) 
Gledanost ostalih TV 
(na prebivalca) 

-0,069 

(0,042) 

0,539 

(0,000) 

0,564 

(0,000) 

0,276 

(0,000) 

0,150 
(0,156) 

-0,010 
(0,382) 

-0,115 

(0,020) 
Popravljen 
determinacijski 
koeficient R

2
 

0,342 0,177 0,185 0,926 0,569 0,681 0,422 

n 2264 660 504 600 500 970 1294 

 

Opombe:  

 Prikazani so parcialni regresijski koeficienti, v oklepajih so podane točne stopnje značilnosti za 

enostranski test statistično značilnega vpliva posamezne pojasnjevalne spremenljivke. Kjer je test 

pokazal statistično značilne vplive, so vrednosti prikazane v krepkem tisku.  

 Regresije so: 1 – vse države, vsi televizijski programi, 2 – Slovenija, vsi televizijski programi, 3 – 

Italija, vsi televizijski programi, 4 – Velika Britanija, vsi televizijski programi, 5 – Češka 

republika, vsi televizijski programi, 6 – vse države, državni televizijski programi, 7 – vse države, 

komercialni televizijski programi. 

Zaradi izredno velikega vzorca smo linearno multiplo regresijo lahko izvedli v sedmih 

različnih primerih. Linearno multiplo regresijo s podatki na mesečni ravni smo tako opravili 

na vzorcu televizijskih programov vseh drţav, vključenih v raziskavo, na vzorcu televizijskih 
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programov v Sloveniji, Italiji, Veliki Britaniji in v Češki republiki ter na vzorcu drţavnih 

televizijskih programov in komercialnih televizijskih programov v vseh omenjenih drţavah. 

Skupno smo tako pridobili rezultate sedmih regresij, ki jih predstavljamo v preglednici 3.  

V preglednici 3 so prikazani začetni rezultati regresijskih analiz, torej takšni, ki v tej fazi 

vključujejo vse spremenljivke, ne glede na njihov statistično (ne)značilen vpliv. V 

nadaljevanju se temu vprašanju ter izpolnjevanju nekaterih drugih predpostavk ločeno 

namenja večji pomen in podroben vpogled.  

Pri parcialnih regresijskih koeficientih nas je zanimala smer vpliva določene spremenljivke 

(oziroma dejavnika) na gledanost televizijskih programov, torej ali je le-ta pozitivna ali 

negativna. Zato smo za ugotavljanje statistične značilnosti uporabili enostranski test. 

Vrednosti stopenj značilnosti, ki jih v rezultatih podaja programski paket SPSS , so stopnje 

značilnosti za dvostranski test. V preglednici 3 so tako predstavljene polovične vrednosti 

stopenj značilnosti, izračunanih za dvostranski test.  

Prvo regresijsko analizo smo opravili na vzorcu vseh televizijskih programov (vključenih v 

raziskavo) v vseh drţavah (vključenih v raziskavo). Pri tej regresiji smo v modelu 

uporabljenim spremenljivkam dodal t. i. »neprave« spremenljivke (iz ang. »dummy« 

spremenljivke) za drţavo Italija (spremenljivka IT), Velika Britanija (spremenljivka UK) ter 

Češka republika (ČR), da bi s tem ugotovili morebitne razlike v vplivu dejavnikov v različnih 

drţavah. Pri nepravih spremenljivkah imamo za posamezno drţavo vrednost 1, kjer se podatki 

raziskave nanašajo na to drţavo, in vrednost 0, kjer se podatki nanašajo na druge drţave. Ker 

je bila regresija opravljena na vseh razpoloţljivih podatkih, je bila velikost vzorca v tem 

primeru 2264. Pri pregledu korelacijske matrike smo ugotovili, da teţav s korelacijami med 

posameznimi pari spremenljivk, torej, da bi bila povezava med posameznim parom 

pojasnjevalnih spremenljivk previsoka in bi povzročala teţave zaradi multikolinearnosti, ni. Z 

vsebinskega vidika smo najprej preverili, ali je model kot celota sploh primeren oziroma ali 

vključuje vsaj eno spremenljivko, ki ima statistično značilen vpliv. To smo preverili z 

ANOVA F-testom. Pri tem testu zapišemo ničelno (vsi parcialni regresijski koeficienti so 0) in 

alternativno domnevo (vsaj en parcialni regresijski koeficient ni enak 0) in uporabimo F test 

razmerja določenih varianc. V našem primeru je spremenljivka statistično značilna, če je 

variiranje regresije znatno večje od variiranja ostanka, torej pri regresiji s spremenljivkami 

pojasnimo znaten del variiranja odvisne spremenljivke (Nastav 2011, 139). Če je vrednost F-

testa večja ali enaka od F(m1=k, m2=n-k, α), kjer je k število spremenljivk, n je število enot 

in α je stopnja značilnosti, lahko zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je pri 

stopnji značilnosti α vsaj en parcialni regresijski koeficient različen od 0. Pri trenutno 

obravnavani regresiji lahko ugotovimo, da je ANOVA test pokazal, da je model primeren. 

Rezultati regresije (parcialni regresijski koeficienti, njihove stopnje značilnosti in vrednost 

VIF, ki prikazuje multikolinearnost) so podani v prilogi 1. Glede predpostavke o 

homoskedastičnosti lahko na razsevnem diagramu standardiziranih ocenjenih vrednosti 
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odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov (priloga 1) razberemo vzorec. To pomeni, 

da imamo opravka s heteroskedastičnostjo, kar predstavlja določeno omejitev raziskave – 

ocene so sicer še vedno nepristranske, nimajo pa več najmanjše moţne variance in torej niso 

več najboljše, učinkovite. Pri pregledu predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov lahko 

na histogramu (priloga 1) in na normalnem grafikonu opazovanih in napovedanih 

kumulativnih verjetnosti ostankov (angl. Normal P-P plot) v prilogi 1 ugotovimo, da je 

izpolnjena predpostavka o njihovi normalni porazdelitvi. Popravljen multipli determinacijski 

koeficient, ki nam pove deleţ pojasnjene variance odvisne spremenljivke zaradi linearnega 

vpliva vseh pojasnjevalnih spremenljivk, je imel vrednost 0,342. Glede na rezultate regresije 

smo opravili ponovno regresijo, kjer smo izločili statistično neznačilne spremenljivke iz prve 

regresije, to so Finančna situacija v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih ter »neprave« 

spremenljivke Italija, Velika Britanija (in tudi Češka republika, čeprav je bila statistično 

značilna). Omenjeni spremenljivki Italija in Velika Britanija sta imeli tudi visoke VIF 

vrednosti (večje od 10), kar nakazuje na teţavo z multikolinearnostjo. Zato sem tudi te 

spremenljivke iz analize izključil. V ponovljeni regresijski analizi ni bilo teţav z 

multikolinearnostjo, ANOVA test je pokazal, da je model ustrezen. So pa bile statistično ne-

značilne spremenljivke obrestna mera in Indeks cen ţivljenjskih potrebščin in smo jih zato 

izločili iz nadaljnje regresijske analize. Rezultati končne regresije, kjer so vse ostale 

spremenljivke statistično značilne, so predstavljeni v stolpcu 1 preglednice 4. Ugotovimo 

lahko, da imajo vse preostale spremenljivke, ki imajo statistično značilen vpliv, enak vpliv, 

kot je bil predviden iz teoretičnega dela magistrske naloge. Tako smo potrdili postavljene 

hipoteze H1, H3, H5 in H6 (glej stran 53 in 54). Poleg tega lahko ugotovimo, da so 

komercialni televizijski programi bolj gledani od drţavnih televizijskih programov. Prav tako 

pa je raziskava pokazala, da so starejši televizijski programi uspešnejši oziroma bolj gledani, 

kar kaţe na to, da gledalci raje gledajo televizijske programe, ki imajo daljšo tradicijo. 

Popravljen multipli determinacijski koeficient ima vrednost 0,326. Ugotovim lahko, da 

dejavniki, ki so bili vključeni v raziskavo, ne vplivajo odločilno na gledanost televizijskih 

programov (le dobrih 32 odstotkov variabilnosti gledanosti lahko pojasnimo z vplivom 

preučevanih dejavnikov). Očitno imajo drugi dejavniki prevladujočo vlogo pri vplivu na 

gledanost televizijskih programov. Predvsem so tukaj pomembni dejavniki znotraj 

televizijskih programov, ki pa jih zaradi pomanjkanja podatkov nismo uspeli uvrstiti v 

raziskavo. Nadalje, predpostavka o normalni porazdelitvi ostankov je izpolnjena. Omejitev 

regresije pa je heteroskedastičnost, ki je razvidna v razsevnem diagramu standardiziranih 

ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov (priloga 1), kjer lahko 

razberemo vzorec. Vendar, kot rečeno, to predstavlja oviro zgolj v smeri, da so statistične 

značilnosti spremenljivk lahko rahlo neprimerne, vendar v tem primeru nobena spremenljivka 

po statistični značilnosti ni na meji 5 odstotkov, zato se v odpravljanje heteroskedastičnosti ne 

bomo poglabljali. 

Nato smo regresijsko analizo opravili z istimi spremenljivkami na vzorcu televizijskih 

programov v Sloveniji. Velikost vzorca je bila 660. V korelacijski matriki je bila razvidna 
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visoka korelacija med spremenljivkama starost in javni/komercialni televizijski program. 

ANOVA test je pokazal ustreznost modela. Popravljen multipli determinacijski koeficient ima 

vrednost 0,177, kar je bistveno manj kot pri regresiji v vseh drţavah. Rezultati regresije so 

prikazani v prilogi 25. Opazna je visoka vrednost VIF pri spremenljivkah starost in 

javni/komercialni televizijski program, kar se je nakazovalo ţe v primeru pregleda 

korelacijske matrike. Ker pa sta spremenljivki statistično značilni in ker je ena spremenljivka 

neprava spremenljivka (za katero mere korelacije in podobno ne veljajo v enaki meri kot za 

spremenljivke, ki pripadajo razmerostni merski lestvici, smo ju ohranili v nadaljevanju 

regresije. Pri preverjanju predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov je opaziti določeno 

odstopanje (priloga 2). Ni pa zaznati večjih teţav s heteroskedastičnostjo (priloga 2). V 

ponovljeni regresiji smo tako izločili spremenljivke, ki so bile statistično neznačilne. Rezultati 

regresije so predstavljeni v stolpcu 2 preglednice 4. Tudi v ponovljeni regresiji so ostale 

teţave z normalno porazdelitvijo ostankov in visoko VIF vrednostjo pri spremenljivkah 

starost in javni/komercialni televizijski program. Tudi v tem primeru se je pokazalo, da imajo 

starejši televizijski programi večjo gledanost in da so komercialni televizijski programi bolj 

gledani. Z raziskavo smo potrdili hipotezo H7. Poleg tega pa se je v tej regresiji pokazalo, da 

spremenljivki ostali televizijski programi in indeks cen ţivljenjskih potrebščin nimata 

enakega vpliva, kot smo ga predvideli v teoretičnem delu. Indeks cen ţivljenjskih potrebščin 

kot pokazatelj inflacije torej ni imel predvidenega pozitivnega učinka na gledanost 

televizijskih programov. Rezultat lahko razumemo v kontekstu dejstva, da je bil v Sloveniji v 

preučevanem obdobju dvig plač višji, kot je bila inflacija. To lahko ugotovimo na osnovi 

primerjave koeficienta rasti povprečne mesečne plače (SURS 2010c, 2010d, 2010e) in 

koeficienta rasti mesečnega indeksa ţivljenjskih potrebščin (SURS 2010b). Zaradi 

navedenega vpliva inflacije (oziroma indeksa cen ţivljenjskih potrebščin) ni bil pozitiven, kot 

smo predvideli v teoretičnem delu naloge, in tako inflacija ni vodila v zmanjšanje potrošnje v 

alternativne (plačljive) oblike preţivljanja prostega časa (in posledično k zvečanju gledanosti 

televizijskih programov), ampak se je kljub inflaciji povečala potrošnja za alternativne 

(plačljive) oblike preţivljanja prostega časa (in posledično vodila v zmanjšanje gledanosti 

televizijskih programov). Glede vpliva gledanosti ostalih televizijskih programov na 

gledanost preučevanih drţavnih in komercialnih televizijskih programov pa lahko ugotovimo, 

da je prisotnost ostalih televizijskih programov v Sloveniji povezana s širitvijo kabelskih in IP 

TV distribucijskih sistemov, ki so prinesli dodatne televizijske programe do gledalcev. Le-ti 

so povečali zadovoljstvo gledalcev, kar je pozitivno vplivalo tudi na gledanost javnih 

televizijskih programov. Razlaga je v skladu z ugotovitvami, ki jih je pridobil tudi Bebee 

(1977, 35) v svoji raziskavi. Popravljen multipli determinacijski koeficient ima v tem primeru 

vrednost le 0,179, kar ni presenetljivo, saj se je v regresiji izkazalo, da velika večina 

spremenljivk na tem trgu nima statistično značilnega vpliva. Tudi v tem primeru lahko 

ugotovimo, da imajo poglaviten vpliv na gledanost notranji dejavniki televizijskih programov, 

ki jih zaradi pomanjkanja podatkov nismo uspeli uvrstiti v raziskavo. 

Nadalje, na vzorcu vseh televizijskih programov, vključenih v raziskavo v Italiji, kjer je bila 
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velikost vzorca 504, smo opravili tretjo regresijsko analizo. Pri pregledu korelacijske matrike 

ni bilo nobenega para spremenljivk, ki bi imele visoko korelacijo. Prav tako VIF koeficienti 

pokaţejo, da ni prisotne multikolinearnosti. ANOVA test je pokazal ustreznost modela. 

Popravljen determinacijski koeficient ima vrednost 0,185, kar je primerljivo z regresijo, 

opravljeno na vzorcu televizijskih programov v Sloveniji, in manjše kot pri regresiji, 

opravljeni na ravni vseh drţav, kar nakazuje, da najpomembnejši de javniki niso bili vključeni 

v raziskavo. Pri pregledu predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov opazimo v 

histogramu (priloga 3), da porazdelitev odstopa od normalne porazdelitve in je tako ta 

predpostavka pogojno sprejemljiva. Na razsevnem diagramu standardiziranih ocenjenih 

vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov (priloga 3) ni zelo viden vzorec, 

zato lahko potrdimo predpostavko o homoskedastičnosti. Pri pregledu statistične značilnosti 

spremenljivk ugotovimo, da spremenljivke drţavni/komercialni televizijski program, finančna 

situacija v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih, finančno stanje v gospodinjstvu in kazalnik 

zaupanja potrošnikov niso statistično značilne in jih zato iz nadaljnje regresije izločimo. Pri 

ponovljeni regresijski analizi ugotovimo, da ANOVA test pokaţe na ustreznost modela, 

vendar pa imamo spremenljivko ekonomsko stanje v zadnjih 12 mesecih, ki ni statistično 

značilna in jo zato izločimo in ponovno opravimo regresijo. Rezultat regresije z vsemi 

statistično značilnimi spremenljivkami je predstavljen v stolpcu 3 Preglednice 4, kjer je 

razvidno, da imajo spremenljivke starost, obrestna mera in ostale TV pozitiven vpliv na 

gledanost, indeks cen ţivljenjskih potrebščin pa negativen. Potrjene sta tako hipotezi H6 in 

H7. Tudi v tem primeru lahko ugotovimo, da imajo starejši televizijski programi večjo 

gledanost. Vpliva spremenljivk ostale TV in indeks cen ţivljenjskih potrebščin v tem primeru 

nista skladna z ugotovitvami v teoretičnem delu, ostale spremenljivke pa imajo vpliv, ki je bil 

predviden. V tem primeru pa pri razlagi vpliva indeksa cen ţivljenjskih potrebščin nismo 

mogli preveriti, ali je vpliv inflacije manjši, kot je vpliv povečanja povprečne mesečne plače 

(kot v primeru vpliva v Sloveniji), saj nismo uspeli pridobiti podatkov o povprečni mesečni 

plači v Italiji. V teoretični razlagi vpliva inflacije na gledanost smo se oprli na raziskavo, ki je 

bila opravljena v času večjih inflacijskih nihanj. V trenutni situaciji, ko tudi gospodarska kriza 

ni prinesla s seboj večjih inflacijskih gibanj, lahko predpostavimo, da je pričakovan vliv 

inflacije prisoten le v primeru večjih inflacijskih pretresov na trgu. Pozitiven vpliv gledanosti 

ostalih televizijskih programov na gledanost televizijskih programov, vključenih v raziskavo, 

pa je presenetljiv, saj ja na italijanskem trţišču prisotnih vedno več televizijskih programov 

(tako javnih, kot tudi plačljivih) kot posledica povečane moţnosti distribucije televizijskih 

programov preko digitalne prizemeljske distribucije (ki je zamenjala analogno). To dejstvo 

dokazuje, da so se največji komercialni in drţavni televizijski programi, ki so bili vključeni v 

to raziskavo, s svojimi vsebinami uspešno prilagodili razmeram na trgu, predvsem z 

odmevnimi resničnostnimi šovi in informativnimi oddajami. Deleţ pojasnjene variance 

gledanosti zaradi linearnega vpliva statistično značilnih spremenljivk je ostal nespremenjen, 

torej enak kot v začetni regresiji z vključenimi vsemi spremenljivkami. Prav tako je ostala 

delna omejitev glede normalne porazdelitve ostankov (priloga 3), medtem ko izrazitih teţav s 
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predpostavko o homoskedastičnosti ni (priloga 3). 

V naslednji, četrti regresiji, smo obdelali televizijske programe v Veliki Britaniji. Velikost 

vzorca je bila 600. V korelacijski matriki je opaziti visok korelacijski koeficient med 

spremenljivkama ostale TV in indeksom cen ţivljenjskih potrebščin ter med gospodarskim 

stanjem v zadnjih 12 mesecih in finančnim stanjem v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih. 

ANOVA test je pokazal ustreznost modela. Popravljen multipli determinacijski koeficient pa 

je pokazal zelo visoko vrednost 0,926, kar lahko nakazuje na večjo statičnost televizijskih 

vsebin in s tem manjši vpliv notranjih dejavnikov kot na drugih trgih. Rezultati regresije so 

prikazani v prilogi 4. Pri preverjanju predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov (priloga 

4) ugotovimo, da je predpostavka izpolnjena. Pri analizi homoskedastičnosti pa na razsevnem 

grafikonu standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih 

ostankov (priloga 4) razberemo vzorec, ki ima obliko nelinearne (eksponentne) funkcije. Zato 

smo se odločili, da ponovimo regresijo tako, da odvisno spremenljivko gledanost 

televizijskega programa na prebivalca logaritmiram. S tem lahko namreč povezavo med 

spremenljivkami spravimo v linearnost (oziroma bodo ostanki linearno povezani in s tem bo 

model bolj primerno specificiran). Pri ponovljeni regresiji takoj opazimo še boljša grafa za 

preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov in na razsevnem diagramu 

standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov ni 

opaziti vzorca, kar nakazuje, da ni več teţav s heteroskedastičnostjo. Regresijo v tej obliki 

torej ponovimo brez statistično neznačilnih spremenljivk gospodarsko stanje v zadnjih 12 

mesecih (ki ima tudi visoko VIF vrednost), kazalnik zaupanja potrošnikov in brezposelnostjo 

na prebivalca. Ugotovimo, da so sicer vse spremenljivke statistično značilne, vendar pa imata 

spremenljivki indeks cen ţivljenjskih potrebščin in ostale TV visoke VIF vrednosti, kar ni 

presenetljivo, saj je njihov korelacijski koeficient zelo visok. Zato smo ponovili regresijo brez 

spremenljivke indeks cen ţivljenjskih potrebščin. Rezultati regresije, kjer so vse preostale 

spremenljivke statistično značilne, so navedeni v stolpcu 4 Preglednice 4. Iz rezultatov lahko 

potrdimo hipotezo o negativnem vplivu ostalih televizijskih programov na gledanost 

preučevanih televizijskih programov (H8). Tudi na tem trgu ima starost televizijskih 

programov pozitiven vpliv na gledanost, poleg tega je tudi na tem primeru pokazano, da imajo 

komercialni televizijski programi večjo gledanost v primerjavi z drţavnimi televizijskimi 

programi. Popravljen multipli determinacijski koeficient je presenetlj ivo visok in ima 

vrednost 0,949 (vendar tukaj pojasnjujemo logaritem odvisne spremenljivke, kar seveda 

pripomore k temu, da je vsebinska pojasnjenost determinacijskega koeficienta rahlo 

popačena; kljub vsemu pa je bila ţe na začetku vrednost determinacijskega koeficie nta v 

preglednici 3 najvišja, skoraj tako visoka – kar nakazuje na dejstvo, da je v primeru Velike 

Britanije s temi dejavniki moţno pojasniti znaten del variabilnosti spremenljivke gledanost). 

Na histogramu (priloga 4) in na normalnem grafikonu opazovanih in napovedanih 

kumulativnih verjetnosti (priloga 4) za preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 

ostankov lahko potrdimo predpostavko o normalni porazdelitvi ostankov. Na razsevnem 

grafikonu standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih 
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ostankov (priloga 4) pa potrdimo, da ni teţav s heteroskedastičnostjo.  

Zadnja od regresijskih analiz televizijskih programov v posamezni drţavi je opravljena na 

vzorcu Češke republike. Velikost vzorca je bila 500 enot. Pri pregledu korelacijskih 

koeficientov lahko ugotovimo, da ni teţav s korelacijami med vključenimi spremenljivkami. 

ANOVA test pokaţe ustreznost modela, popravljen determinacijski koeficient pa ima vrednost 

0,569. Pri pregledu statistične značilnosti spremenljivk ugotovimo, da so vse, razen 

drţavna/komercialna, starost in indeks cen ţivljenjskih potrebščin, statistično neznačilne in jih 

zato izločimo in ponovimo regresijo. Pri ponovljeni regresiji dobimo rezultate v petem 

stolpcu Preglednice 4. Kot v prejšnjih primerih lahko ugotovimo, da nam spremenljivka 

drţavna/komercialna pokaţe, da so komercialni televizijski programi uspešnejši (bolj gledani) 

od drţavnih televizijskih programov ter da imajo starejši televizijski programi večjo 

gledanost. Tudi v tem primeru pa spremenljivka indeks cen ţivljenjskih potrebščin nima 

pričakovanega vpliva. Podobno kot v primeru raziskave v Italiji lahko ugotovimo, da ima 

inflacija predviden vpliv le pri večjih spremembah inflacije, kot je bila v obdobju, ki je bil 

predmet raziskave. Nadalje, na grafikonu standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne 

spremenljivke in standardiziranih ostankov (priloga 5) lahko razberemo vzorec (pahljača), kar 

nakazuje na problem heteroskedastičnosti in predstavlja omejitev regresijske analize v tem 

primeru. 

V nadaljevanju smo opravili tudi regresijsko analizo na mesečni ravni z zgoraj omenjenimi 

spremenljivkami v vzorcu izključno drţavnih in izključno komercialnih televizijskih 

programov skupno v vseh drţavah, vključenih v raziskavo.  

Pri regresijski analizi na vzorcu vseh drţavnih televizijskih programov (regresija šest) je bilo 

število enot, vključenih v raziskavo, 970. Pri tej regresiji smo ponovno vključili »neprave« 

spremenljivke za drţavo Italijo, Veliko Britanijo in Češko republiko, kot smo to storili v 

regresijski analizi na celotnem vzorcu televizijskih programov, izključil i pa smo 

spremenljivko drţavna/komercialna, ki v tem primeru, ko analiziramo samo drţavne 

televizijske programe, ni smiselna. Korelacijski koeficienti so pokazali, da ni teţav s 

korelacijami med spremenljivkami. Prav tako je ANOVA test pokazal, da je model ustrezen. 

Pri pregledu statistične značilnosti spremenljivk ugotovimo, da so statistično značilne 

spremenljivke Italija, Velika Britanija, starost, indeks cen ţivljenjskih potrebščin, ekonomsko 

stanje v zadnjih 12 mesecih, finančno stanje v gospodinjstvu, kazalnik zaupanja potrošnikov 

in brezposelnost. Predpostavka o normalni porazdelitvi ostankov (priloga 6) je izpolnjena, 

imamo pa rahlo zaznaven vzorec na razsevnem diagramu standardiziranih ocenjenih vrednosti 

odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov (priloga 6), kar nakazuje na problem 

heteroskedastičnosti. Regresijsko analizo ponovimo le s statistično značilnimi 

spremenljivkami in brez »neprave« spremenljivke, saj je spremenljivka Češka republika 

statistično neznačilna, spremenljivka Velika Britanija pa ima visoko VIF vrednost, kar 

nakazuje teţavo z multikolinearnostjo. Pridobljeni rezultati so prikazani v stolpcu 6 
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Preglednice 4. Vse uporabljene spremenljivke so statistično značilne, ANOVA test potrjuje 

ustreznost modela. Vrednosti VIF pokaţejo, da tudi z multikolinearnostjo ni teţav. Vse 

spremenljivke, razen finančno stanje v gospodinjstvu, imajo isti vpliv, kot je predviden v 

teoretičnem delu. Tako lahko potrdimo hipoteze H1, H3 in H6. Popravljen multipli 

determinacijski koeficient ima vrednost 0,645, kar nakazuje, da je deleţ pojasnjene variance 

gledanosti zaradi linearnega vpliva statistično značilnih spremenljivk precej višji kot pri 

regresijski analizi, opravljeni na vzorcu vseh televizijskih programov. Teţav z normalno 

porazdelitvijo ostankov ni (priloga 6), ostaja pa nakazana teţava s heteroskedastičnostjo  

(priloga 6), kar predstavlja omejitev te raziskave.  

Nato smo regresijsko analizo opravili na vzorcu komercialnih televizijskih programov v vseh 

drţavah, vključenih v raziskavo. Velikost vzorca je bila 1294 enot. Pri pregledu korelacijske 

matrike ugotovimo, da ni teţav s korelacijami med spremenljivkami. ANOVA test pokaţe 

ustreznost modela. Pri preverjanju predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov na 

histogramu (priloga 7) in na normalnem grafikonu opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti (priloga 7) ugotovimo, da le-ti rahlo odstopajo. Izrazitih teţav s 

heteroskedastičnostjo ni zaznati (priloga 7). Pri pregledu parcialnih regresijskih koeficientov 

(priloga 7) ugotovimo, da sta spremenljivki finančna situacija v gospodinjstvu v zadnjih 12 

mesecih in finančno stanje v gospodinjstvu ter »neprava« spremenljivka Velika Britanija 

statistično neznačilne, in jih zato izločimo iz nadaljnje regresije. Poleg tega imata »nepravi« 

spremenljivki Velika Britanija in Italija tudi visoko VIF vrednost, kar nakazuje na teţavo z 

multikolinearnostjo. Iz nadaljnje regresijske analize tako izključimo statistično neznačilne 

spremenljivke in vse »neprave« spremenljivke. S postopkom izključevanja statistično 

neznačilnih spremenljivk nadaljujemo, dokler ne dobimo le statistično značilne 

spremenljivke. Rezultati so predstavljeni v stolpcu 7 Preglednice 4. Ugotovimo lahko, da 

imajo vse statistično značilne spremenljivke enak vpliv, kot je predviden v teoretičnem delu 

magistrske naloge. Potrjene so tako hipoteze H1, H2 in H6. Popravljen multipli 

determinacijski koeficient ima vrednost 0,303. Vrednost je bistveno niţja kot v primeru 

drţavnih televizijskih programov, kar nakazuje, da je vpliv dejavnikov, ki so bili vključeni v 

raziskavo, večji pri drţavnih televizijskih programih. To nakazuje, da so drţavni televizijski 

programi bolj odvisni od zunanjih dejavnikov, za komercialne televizijsk i programe pa 

predpostavljamo, da so bolj odvisni od notranjih dejavnikov televizijskega programa. To si 

lahko razloţimo tudi v kontekstu večje statičnosti pri gledanosti drţavnih televizijskih 

programov, ki so bistveno starejši in so s svojim programom, ki vključuje tudi nekomercialne 

vsebine, bolj odvisni od zunanjih dejavnikov (ki so bili v večji meri zastopani v tej raziskavi). 

Na drugi strani pa to pomeni večjo odvisnost gledanosti komercialnih televizijskih programov 

s strani notranjih in drugih specifičnih dejavnikov, ki niso bili vključeni v to raziskavo.  
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Preglednica 4: Rezultati regresije na mesečni ravni s statistično značilnimi 

spremenljivkami 

Št. regresije 

Pojasnjevalna 
spremenljivka 

1 2 3 4 5 6 7 

Italija - - - - - - - 

Velika Britanija - - - - - - - 
Češka republika  - - - - - - - 

Drţavna/komercialna -1,354 -2.462 - -0,609 -2,939 - - 
Starost  0,052 0,094 0,037 0,031 0,046 0,053 0,037 

Obrestna mera - 0,069 0,169 - - - - 
Indeks cen 
ţivljenjskih 
potrebščin 

- -0,023 -0,097 - -0,048 - 0,028 

Finančna situacija v 
gospodinjstvu v 
zadnjih 12 mesecih 

- - - 0,006 - - - 

Ekonomsko stanje v 
zadnjih 12 mesecih 

0,011 - - - - 0,020 0,028 

Finančno stanje v 
gospodinjstvu 

0,030 - - -0,006 - -0,017 - 

Kazalnik zaupanja 
potrošnikov 

-0,016 - - - - -0,019 - 

Brezposelnost (na 
prebivalca) 

0,424 - 0,341 - - 0,291 0,852 

Gledanost ostalih TV 
(na prebivalca) 

-0,300 0,503 0,527 -0,134 - - -0,330 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient R

2
 

0,326 0,179 0,185 0,949 0,558 0,645 0,307 

n 2264 660 504 600 528 970 1308 

 

Opombe:  

 Prikazani so le parcialni regresijski koeficienti, ki so statistično značilni. Kjer je raziskava 

pokazala isto smer vpliva kot v teoretičnem delu, so vrednosti prikazane v krepkem tisku.  

 Regresije so: 1 – vse države, vsi televizijski programi, 2 – Slovenija, vsi televizijski programi, 3 – 

Italija, vsi televizijski programi, 4 – Velika Britanija, vsi televizijski programi, 5 – Češka 

republika, vsi televizijski programi, 6 – vse države, državni televizijski programi, 7 – vse države, 

komercialni televizijski programi. 

 Rezultati pri regresiji v Veliki Britaniji (stolpec 4) so pridobljeni z logaritmirano odvisno 

spremenljivko gledanost televizijskega programa. 

Na histogramu (priloga 7) in na normalnem grafikonu opazovanih in napovedanih 

kumulativnih verjetnosti (priloga 7) ugotovimo, da je z ostalimi spremenljivkami v regresijski 

analizi predpostavka o normalni porazdelitvi ostankov izpolnjena. Na grafikonu 

standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov 

(priloga 7) pa lahko razberemo rahel vzorec (pahljača), kar nakazuje na problem 
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heteroskedastičnosti in predstavlja omejitev regresijske analize v tem primeru.  

V preglednici 4 so tako zbrani končni rezultati vseh regresijskih analiz, opravljenih v različnih 

primerih na mesečni ravni. Na primeru regresijske analize, opravljene na vzorcu vseh 

televizijskih programov in drţav, vključenih v raziskavo, je mogoče zaključiti, da imajo vse 

spremenljivke, ki so statistično značilne, takšen vpliv na gledanost televizijskih programov, 

kot je bil predviden v teoretičnem delu magistrske naloge. Spremenljivka drţavni/komercialni 

televizijski program ni bila obdelana v teoretičnem delu, vendar pa po opravljeni regresijski 

analizi lahko ugotovimo, da imajo komercialne televizijske postaje večjo gledanost, kar nam 

pove negativen predznak parcialnega regresijskega koeficienta pri tej spremenljivki. Pri 

natančnejšem pregledu postavljenih hipotez pa lahko ugotovimo naslednje: 

Prva hipoteza je predpostavila, da gospodarsko stanje pozitivno vpliva na gledanost 

televizijskih programov, kar je potrjeno iz rezultatov iz zgornje tabele, saj ima ta 

spremenljivka pozitiven vpliv v vseh primerih, kjer je statistično značilna. Torej lahko 

sklepamo, da se gospodarsko stanje (dolgoročno gledano) odrazi na boljšem poslovanju 

televizijskih programov (več prilivov iz naslova oglaševanja in podobno), kar vodi v boljši 

program in večjo gledanost.  

Druga hipoteza, ki pravi, da indeks cen ţivljenjskih potrebščin pozitivno vpliva na gledanost, 

na primeru celotnega vzorca ni potrjena, saj spremenljivka ni statistično značilna. V treh 

primerih (v Sloveniji, Italiji, v Češki republiki) pa ima negativen predznak, na vzorcu 

komercialnih televizij pa ima pozitiven predznak, kot je predvideno v hipotezi. Nepričakovan, 

negativen predznak lahko v primeru Slovenije razloţimo z hitrejšo rastjo plač v primerjavi z 

inflacijo, kar privede do negativnega učinka. Poleg tega lahko ugotovimo (tudi za druga 

trţišča), da je omenjena hipoteza nastala na osnovi teoretičnega izhodišča, ki je veljal za 

raziskavo na ameriškem (zaloţniškem) trţišču in je bila opravljena v času večjih inflacijskih 

pritiskov. Predpostavimo lahko, da je pričakovani učinek inflacije prisoten v času, ko stopnja 

inflacije v večji meri vpliva na ţivljenja ljudi, kar pa ne velja za obdobje, ki je bilo 

uporabljeno v tej raziskavi. 

Tretja hipoteza pravi, da ima kazalnik zaupanja potrošnikov, ki smo ga v raziskavo vključili 

kot pokazatelj kupne moči, negativen vpliv na gledanost televizijskih programov. Kupna moč 

naj bi namreč negativno vplivala na gledanost, saj naj bi v primeru zmanjšanja kupne moči v 

gospodinjstvu le-to vodilo do varčevalnih ukrepov in s tem do povečanja gledanosti 

televizijskih programov, ki so brezplačno dosegljivi. Iz raziskave na celotnem vzorcu lahko 

potrdimo hipotezo. Vpliv kazalnika zaupanja potrošnikov je bil negativen tudi v regresijski 

analizi, opravljeni na vzorcu drţavnih televizij, v ostalih regresijskih analizah pa 

spremenljivka ni bila statistično značilna.  

Četrta hipoteza je predpostavila, da finančno stanje v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih 

negativno vpliva na gledanost.  Tudi ta spremenljivka je bila vključena kot pokazatelj kupne 
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moči in ima zato isti vpliv kot kazalnik zaupanja potrošnikov. Iz raziskave pa je razvidno, da 

ta spremenljivka ni imela statistično značilnega vpliva v nobenem primeru, razen v regresijski 

analizi na vzorcu televizijskih programov v Veliki Britaniji, kjer pa je imela pozitiven vpliv.  

Razlog za to vidimo v tem, da je spremenljivka finančno stanje v gospodinjstvu v zadnjih 12 

mesecih neprimerna za realno ugotavljanje kupne moči oziroma dolgoročnega prihodka. V 

nadaljnjih raziskavah bi bilo tako treba najti ustreznejšo spremenljivko, s katero bi uspešneje 

merili kupno moč.  

Peta hipoteza je predpostavila, da ima trenutno finančno stanje v gospodinjstvu, ki smo ga 

merili s spremenljivko finančno stanje v gospodinjstvu, pozitiven vpliv. Rezultati regresijske 

analize, opravljene na celotnem vzorcu, potrjujejo to hipotezo. Pri regresijski analizi, 

opravljeni na vzorcu televizijskih programov v Veliki Britaniji in na vzorcu drţavnih televizij, 

pa imajo negativen vpliv. V ostalih primerih pa spremenljivka ni statistično značilna.  

Iz rezultatov lahko potrdimo tudi šesto hipotezo, ki je predpostavila, da brezposelnost 

pozitivno vpliva na gledanost televizijskih programov. Hipoteza je bila potrjena na celotnem 

vzorcu ter v vseh regresijskih analizah, kjer je bila spremenljivka brezposelnost statistično 

značilna. 

Sedma hipoteza pravi, da obrestna mera pozitivno vpliva na gledanost televizijskih 

programov. Na ţalost ta spremenljivka v regresijski analizi, opravljeni na celotnem vzorcu, ni 

bila statistično značilna. Pri regresijski analizi, opravljeni na vzorcu televizijskih programov v 

Sloveniji in Italiji, pa je bila statistično značilna in je imela pozitiven vpliv, ki je bil tudi 

predviden v teoretičnem delu.  

Osma hipoteza, ki pravi, da ostali televizijski programi negativno vplivajo na gledanost 

(javnih) televizijskih programov, ki so bili del raziskave v tej magistrski nalogi, je bila 

potrjena v regresijski analizi, opravljeni na celotnem vzorcu. Negativen vpliv je razviden tudi 

v primeru raziskave na vzorcu televizijskih programov v Veliki Britaniji in na vzorcu 

komercialnih televizijskih programov. Presenetljivo pa je pri regresijski analizi na vzorcu 

televizijskih programov v Sloveniji in Italiji parcialni regresijski koeficient pri tej 

spremenljivki pozitiven. Menimo, da je pozitiven vpliv v Sloveniji povezan s kvalitetnejšo 

distribucijo javnih televizijskih programov preko kabelskih in IPTV sistemov, ki so prinesli s 

seboj tudi večje število ostalih televizijskih programov. Na italijanskem trţišču pa 

predvidevamo, da so se javni televizijski programi uspeli vsebinsko prilagoditi in tako 

uspešno konkurirati novim (predvsem specializiranim in plačljivim) televizijskim 

programom. 

Na koncu smo predvideli hipotezo, ki pravi, da starost televizijskega programa pozitivno 

vpliva na gledanost. Hipoteza je vsekakor potrjena, saj je ta spremenljivka v vseh primerih 

statistično značilna in ima pozitiven vpliv na gledanost televizijskih programov.  
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Popravljen determinacijski koeficient R2, ki nam pove deleţ pojasnjene variance odvisne 

spremenljivke zaradi linearnega vpliva vseh pojasnjevalnih spremenljivk, ima v raziskavi, 

opravljeni na celotnem vzorcu, vrednost 0,326 oziroma le 32,6 %. Iz tega lahko sklepamo, da 

dejavniki, ki so bili vključeni v raziskavo, ne vplivajo odločilno na gledanost televizijskih 

programov (le nekaj več kot 32 odstotkov variabilnosti gledanosti lahko pojasnimo z 

linearnim vplivom preučevanih dejavnikov). Ta odstotek je v primeru raziskave na 

slovenskem in italijanskem trgu še niţji, medtem ko je na trgu Velike Britanije presenetljivo 

visok v primerjavi z ostalimi raziskavami. Popravljen determinacijski koeficient je tudi 

bistveno višji v raziskavi, opravljeni na vzorcu drţavnih televizij, v primerjavi z raziskavo, 

opravljeno na vzorcu komercialnih televizij. To lahko interpretiramo v smeri dejstva, da so 

drţavne televizije s svojim programom, ki obsega tudi vsebine, ki niso zanimive za široke 

mnoţice gledalcev, bolj odvisne od dejavnikov okolja, ki so bili vključeni v raziskavo, 

komercialni televizijski programi pa so manj odvisni od dejavnikov okolja in bolj od notranjih 

dejavnikov, ki jih na ţalost nismo uspeli vključiti v raziskavo zaradi pomanjkanja podatkov. 

In prav pomanjkanje podatkov za notranje dejavnike gledanosti, predvsem nezmoţnost 

vključitve dejavnika kvalitete televizijskega programa, je poglavitna omejitev zgornje 

raziskave. Preverjanje preostalih dveh hipotez, postavljenih na začetku raziskave, to je 

hipoteze o negativnem vplivu števila uporabnikov mobilne telefonije in širokopasovnega 

interneta na gledanost televizijskih programov, nismo mogli opraviti na mesečni ravni, saj so 

bili podatki o številu uporabnikov mobilne telefonije in širokopasovnega interneta dostopni 

samo na letni ravni. Tako bosta ti dve hipotezi kot tudi (ponovno) vse ostale hipoteze v 

nadaljevanju preverjeni na rezultatih raziskave s podatki na letni ravni. 

4.3.2 Rezultati raziskave na letni ravni 

Model dejavnikov gledanosti televizijskih programov smo uporabili tudi pri regresijski analizi 

podatkov, ki so bili pridobljeni na letni ravni. Pred samo izvedbo multiple regresije smo 

preverili veljavnost predpostavk o normalni porazdelitvi spremenljivk in o ustreznosti 

linearnega modela multiple regresije. Pri preverjanju porazdelitev (histogrami, izračuni mer 

asimetrije (skewness) in sploščenosti (kurtosis)) smo sicer ugotovili, da se pri nekaterih 

spremenljivkah pojavljajo odstopanja od normalne porazdelitve (asimetrija, porazdelitev z več 

vrhovi), vendar pa velikost vzorca (n se pribliţuje vrednosti 200) zagotavlja, da je tudi 

vzorčna porazdelitev pribliţno normalna. Iz tega razloga smatramo, da predpostavka o 

normalni porazdelitvi spremenljivk ni znatno kršena in je zato moţno nadaljevati z raziskavo. 

Nadalje, razsevni grafikoni med odvisno spremenljivko in posameznimi neodvisnimi 

spremenljivkami ne nakazujejo na nelinearen vzorec in zato je uporaba linearne multiple 

regresijske analize dopustna. 

V linearno regresijsko analizo smo tako vključili naslednje neodvisne spremenljivke: 

»neprave« spremenljivke Italija, Velika Britanija in Češka republika, drţavi/komercialni ter 

spremenljivke BDP na prebivalca, deleţ uporabnikov interneta, starost, obrestna mera, indeks 
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cen ţivljenjskih potrebščin, finančna situacija v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih, finančno 

stanje v gospodinjstvu, kazalnik zaupanja potrošnikov, št. GSM uporabnikov (na prebivalca), 

širokopasovni internet (na prebivalca), gledanost ostalih TV (na prebivalca) ter brezposelnost 

(na prebivalca). Regresijska analiza je bila opravljena na vzorcu vseh televizijskih programov 

v vseh drţavah, vključenih v raziskavo. Velikost vzorca je bila tako 186 enot.  

Rezultati uvodne regresijske analize z vsemi spremenljivkami so prikazani v preglednici 5. 

Predpostavko o homoskedastičnosti smo preverili na grafikonu standardiziranih ocenjenih 

vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov (priloga 8) in ugotovili, da 

nimamo opravka s heteroskedastičnostjo. Pri pregledu predpostavke o normalni porazdelitvi 

ostankov lahko na histogramu (priloga 8) in na normalnem grafikonu opazovanih in 

napovedanih kumulativnih verjetnosti (priloga 8) ugotovimo, da je izpolnjena predpostavka o 

njihovi normalni porazdelitvi. Pri pregledu koralcijske matrike ugotovimo, da teţav s 

korelacijami med spremenljivkami ni (razen v enem primeru med »nepravo« spremenljivko 

Italija in finančno stanje v gospodinjstvu, kjer je korelacijski koefic ient -0,910). Prav tako 

ANOVA test pokaţe ustreznost modela. Pri pregledu parcialnih regresijskih koeficientov pa 

ugotovimo, da so vse spremenljivke, razen drţavna/komercialna in starost, statistično 

neznačilne. Prav tako je kljub neproblematičnim bivariantnim korelacijskim koeficientom 

opaziti zelo visoke VIF vrednosti pri večini spremenljiv, kar nakazuje na problem 

multikolinearnosti. 
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Preglednica 5: Rezultati regresije na letni ravni z vsemi spremenljivkami 

Spremenljivka Parcialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Italija 0,221 0,922 164,350 

Velika Britanija 0,140 0,928 85,940 

Češka republika 0,517 0,641 40,906 

Drţavna/komercialna -1,435 0,000 2,070 

BDP na prebivalca -2,195E-5 0,830 123,048 

Deleţ uporabnikov interneta -0,004 0,841 26,139 

Starost  0,054 0,000 2,490 

Obrestna mera -0,012 0,934 22,152 

Indeks cen ţivljenjskih potrebščin 0,003 0,965 49,230 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 
zadnjih 12 mesecih 

-0,004 0,881 14,150 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,023 0,707 56,677 

Kazalnik zaupanja potrošnikov 0,002 0,934 7,058 

Širokopasovni internet (na 

prebivalca) 

0,001 0,976 13,107 

Št. GSM uporabnikov (na 
prebivalca) 

-0,004 0,714 15,548 

Gledanost ostalih TV (na prebivalca) -0,239 0,484 37,511 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,052 0,896 8,616 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,332 

n 186 

 

Odločimo se, da iz nadaljnje raziskave izključimo spremenljivko BDP, saj je statistično 

neznačilna in ima najvišjo vrednost VIF. V ponovljeni regresijski analizi je še vedno večina 

spremenljivk statistično neznačilnih, vendar so se (sicer še vedno visoke) vrednosti VIF 

zmanjšale. Regresijsko analizo ponovimo brez spremenljivke deleţ uporabnikov interneta, ker 

ima visoko VIF vrednost in ker imamo v raziskavi tudi spremenljivko širokopasovni internet. 

Rezultati te regresije pokaţejo, da je še vedno večina spremenljivk statistično neznačilnih in 

VIF vrednosti so padle, a so še vedno visoke. Odločimo se, da izločimo vse »neprave« 

spremenljivke glede drţav, saj so statistično neznačilne in imajo visoke VIF vrednosti. 

Rezultati te regresije nakaţejo, da se število statistično značilnih spremenljivk povečuje 

(značilne so spremenljivka drţavna/komercialna, starost, finančno stanje v gospodinjstvu, 

gledanost ostalih TV (na prebivalca) in brezposelnost (na prebivalca)). Tudi VIF vrednosti so 

se pri večini spremenljivk spustile pod kritično raven (vrednost 10). Iz nadaljnje regresijske 

analize izključimo spremenljivko indeks cen ţivljenjskih potrebščin, saj je med statistično 

neznačilnimi tista, ki ima največjo VIF vrednost. Iz rezultatov regresijske analize vidimo, da 

so se vse vrednosti VIF spustile pod kritično vrednost, in zato iz nadaljnje regresijske analize 

izločimo vse statistično neznačilne spremenljivke, kot so obrestna mera, finančna situacija v 

gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih, kazalnik zaupanja potrošnikov, širokopasovni internet 
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(na prebivalca) in št. GSM uporabnikov (na prebivalca). Pridobljeni parcialni regresijski 

koeficienti so podani v preglednici 6. Vse spremenljivke so statistično značilne in imajo 

ustrezne VIF vrednosti. Na grafikonu standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne 

spremenljivke in standardiziranih ostankov (priloga 8) lahko vidimo, da nimamo opravka s 

heteroskedastičnostjo. Pri pregledu predpostavke o normalni porazdelitvi ostankov lahko na 

histogramu (priloga 8) ugotovimo, da so ostanki dokaj normalno porazdeljeni. Na normalnem 

grafikonu opazovanih in napovedanih kumulativnih verjetnosti (priloga 8) pa ugotovimo rahlo 

odstopanje vrednosti od diagonale, kar predstavlja delno omejitev. ANOVA test potrjuje 

ustreznost modela. 

Preglednica 6: Rezultati regresije na letni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami  

Spremenljivka Parcialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Drţavna/komercialna -1,388 0,000 1,964 

Starost  0,052 0,000 2,198 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,035 0,000 1,041 

Gledanost ostalih TV (na prebivalca) -0,413 0,000 1,319 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,323 0,024 1,173 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,362 

 

Če primerjamo pridobljene rezultate z rezultati regresijske analize na mesečni ravni, lahko 

ugotovimo, da imajo vse spremenljivke, ki so statistično značilne na letni ravni, isti vpliv na 

gledanost kot pri regresijski analizi na mesečni ravni, ki je bila opravljena na vzorcu vseh 

televizijskih programov v vseh drţavah, vključenih v to raziskavo. Ta vpliv je tudi v skladu s 

teoretičnimi izhodišči, ki so bili osnova za postavitev hipotez. Na letni ravni nimamo dovolj 

podatkov, da bi lahko opravili regresijsko analizo tudi na ravni posameznih drţav ali na ravni 

drţavnih in komercialnih televizijskih programov.  

Na ţalost so se spremenljivke, ki so bile prisotne samo v raziskavi na letni ravni 

(širokopasovni internet na prebivalca, število GSM uporabnikov na prebivalca), izkazale za 

statistično neznačilne in zato hipoteze o njihovem vplivu na gledanost ne moremo ne potrditi 

ne zavreči. Predpostavljamo, da je obdobje od leta 2000 do 2010, v katerem je bila ta 

raziskava opravljena, prekratko, da bi se lahko zaznal statistično značilen vpliv teh 

spremenljivk na gledanost televizijskih programov. To lahko smatramo kot določeno omejitev 

te raziskave, obenem pa je lahko tudi priporočilo za raziskave v prihodnosti.  
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5 RAZISKAVA O VPLIVU GLEDANOSTI IN NJENIH DEJAVNIKOV NA 

POSLOVANJE 

V nadaljevanju empiričnega dela magistrske naloge bomo, v teoretičnem delu predstavljene 

dejavnike, ki vplivajo na poslovanje televizijskih programov, uporabili v regresijski analizi. 

Tako bomo tudi v tem primeru empirično preverili oblikovani model. Tudi v tem delu 

raziskave smo se soočili s skromno literaturo, ki se ukvarja s podobno tematiko. Poleg tega je 

bilo zelo teţavno pridobivanje ţelenih podatkov. Pri zbiranju finančnih podatkov je bila 

teţava predvsem v tem, da so bili razpoloţljivi podatki v določenih primerih za skupino 

televizijskih programov in ne za vsakega posebej. Zaradi nerazpoloţljivosti določenih 

podatkov pa smo se soočili tudi z nezmoţnostjo vključitve določenih dejavnikov v raziskavo.  

5.1 Podatki 

Večino podatkov, ki smo jih vključili v raziskavo o vplivu gledanosti in njenih dejavnikov na 

poslovanje, smo predstavili ţe v prejšnjem poglavju. Dejavnik prisotnosti 

kabelskih/satelitskih televizijskih programov smo ţeleli nadomestiti, kot v prejšnjem 

poglavju, s spremenljivko gledanost ostalih televizijskih programov. Ta spremenljivka je bila 

statistično značilna v regresijski analizi dejavnikov, ki vplivajo na gledanost. Ker ta dejavnik 

ţe vpliva na gledanost in ker je gledanost poglaviten dejavnik, vključen v preučevanje vpliva 

gledanosti in drugih dejavnikov na poslovanje televizijskih programov, bomo ta dejavnik 

izključili. Zaradi istega razloga bomo iz nadaljevanja tega dela raziskave izključili tudi 

dejavnik finančno stanje v gospodinjstvu, ki bi nadomestil dejavnik  prihodek gospodinjstva, 

obdelan v teoretičnem delu naloge. V raziskavo pa lahko uvrstimo BDP na prebivalca kot 

dejavnik, ki nakazuje tudi velikost prihodkov na posameznem trgu in ni bil statistično 

značilen v raziskavi o vplivu dejavnikov na gledanost televizijskih programov. Kot podatek o 

velikosti trga bomo uporabili število prebivalcev določene drţave na prvi dan leta. Podatki so 

zbrani od leta 2000 do 2010.  

Pri dejavniku gospodarski cikli bomo za vlogo borznega trga uporabili kvocient med trţno 

kapitalizacijo borznega trga in BDP-jem. 

Tržna kapitalizacija 

Podatek o trţni kapitalizaciji za posamezno drţavo je dan kot produkt cene delnice in števila 

delnic vseh javno kotiranih podjetij v posamezni drţavi. Podatek je podan v milijardah evrov, 

in sicer na zadnji dan posameznega obdobja, v našem primeru meseca. Podatki so zbrani na 

mesečni ravni od leta 2000 do leta 2010. Na ţalost pri podatkih manjkajo podatki za Italijo od 

septembra do decembra leta 2010 ter podatki Češke republike za leto 2000. Za podatke v 

regresijski analizi na letni ravni smo uporabili povprečje mesečnih trţnih kapitalizacij v 

posameznem letu. 
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Borzni indeks 

Pri borznem indeksu smo uporabili mesečne podatke na posameznih trgih, ki odraţajo 

povprečno mesečno vrednost z osnovo leta 2005 (v letu 2005 ima torej vrednost 100) v 

Prague Stock Exchange 50 Index v Češki republiki, FTSE MIB Index v Italiji, slovenski 

borzni indeks v Sloveniji in Financial Times-Stock Exchange-Index 100 v Veliki Britaniji. 

Podatki so zbrani od leta 2000 do leta 2010, razen podatka za november in december leta 

2010 v Sloveniji. Podatke smo uporabili v letni regresijski analizi, kjer smo za posamezno 

leto vzeli povprečje mesecev danega leta.  

Število prebivalcev 

Podatek o številu prebivalcev je zbran za vse drţave v obdobju od leta 2000 do 2010. Podatek 

je točno število prebivalcev dane drţave na prvi dan v vsakem letu. Ta spremenljivka bo 

uporabljena kot mera velikosti trga.  

Finančne podatke posameznih televizijskih programov smo pridobili na naslednji način: 

Javni zavod RTV Slovenije 

Podatke iz poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenije, ki je izdajatelj televizijskih programov 

RTV SLO 1 in RTV SLO 2, smo pridobili iz Letnih poročil Javnega zavoda RTV Slovenije za 

obdobje od leta 2003 do 2009 (Javni zavod RTV Slovenije 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 

2009; 2010a). Iz letnih poročil smo podatke o prihodkih in odhodkih pridobili v tabelah Izkaz 

prihodkov in odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki pa predstavlja poslovni izid iz 

poslovanja. Ti prihodki in odhodki zajemajo celotni javni zavod in so tako v teh podatkih 

zajeti tudi prihodki in odhodki povezanih z radijsko in distribucijsko dejavnostjo javnega 

zavoda. Glede na to, da je točno razmerje med prihodki in odhodki med določenimi 

notranjimi enotami nemogoče določiti iz objavljenih podatkov, bomo za vse drţavne televizije 

uporabili podatke o celotnih prihodkih in odhodkih, tudi v primeru RAI v Italiji (drţavni 

izdajatelj televizijskih programov RAI 1, RAI 2, RAI 3) in BBC v Veliki Britaniji (drţavni 

izdajatelj televizijskih programov BBC1 in BBC2). Pri poslovnih odhodkih so v letnem 

poročilu objavljeni podatki o odhodkih po posameznih enotah javnega zavoda in bomo zato v 

delu raziskave, kjer odhodki predstavljajo nadomestno spremenljivko za kvaliteto programa, 

uporabili skupne odhodke, zmanjšane za količnik med odhodki televizijske dejavnosti 

javnega zavoda in celotnimi odhodki.  

Produkcija plus, d. o. o. 

Produkcija plus, d. o. o. je izdajatelj televizijskih programov POP TV in Kanal A. Tudi v tem 

primeru smo pridobili podatke o skupnih prihodkih in odhodkih izdajatelja in ne posameznega 
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televizijskega programa. Podatki so pridobljeni na spletnem portalu Bonitete.si, ki ponuja 

plačljive bonitetne izkaze podjetij v Sloveniji. Pridobljeni podatki so za obdobje od leta 2000 

do leta 2010, in sicer iz izkazov poslovnega izida letnih bilanc (Bonitete.si 2011a). Razlika 

med poslovnimi prihodki iz poslovanja in poslovnimi odhodki iz poslovanja je poslovni izd iz 

poslovanja (EBIT). Iz objavljenih podatkov ni razvidna delitev prihodkov in odhodkov za 

posamezen televizijski program, zato bomo te podatke uporabili zdruţene. 

Prva TV, d. o. o. 

Prva tv, d. o. o. je izdajatelj televizijskega programa TV 3. Tudi v tem primeru, kot za 

Produkcijo plus, d. o. o., so bili podatki pridobljeni na spletnem portalu Bonitete.si 

(Bonitete.si 2011b). 

RAI 

RAI je izdajatelj drţavnih televizijskih programov RAI 1, RAI 2, RAI 3 v Italiji. Poslovne 

podatke smo pridobili iz letnih poročil Skupine RAI za leta 2005, 2006, 2007, 2008 in 2009 

(Gruppo RAI 2006; 2007; 2008; 2009; 2010). Podatke o prihodkih in dobičku smo pridobili iz 

tabel Conto Economico, in sicer iz rubrik Totale ricavi – Skupni prihodki in Risultato 

operativo – Operativni dobiček (dobiček pred finančnimi, izjemnimi prihodki in pred 

obdavčitvijo). Razlika med omenjenima podatkoma predstavlja skupen strošek iz poslovanja. 

Ker ima skupina RAI poleg televizijske dejavnosti še mnogo drugih enot, smo pridobljene 

podatke o prihodkih in odhodkih popravili s kvocientom. Ta kvocient smo pridobili tako, da 

smo prihodke enote RAI (v kateri niso vključeni RAI Cinema, RaiNet, RaiSat, Rai Trade, Rai 

Way, SIPRA, 01 Distribution in druge enote) delili s skupnimi prihodki celotne skupine. 

Podobno smo pridobili tudi kvocient za odhodke. Tako pridobljeni popravljeni podatk i so 

primerljivi s podatki Javnega zavoda RTV Slovenije in BBC-ja, saj prav tako vključujejo 

poleg televizije tudi radijske programe omenjenih drţavnih izdajateljev.  

Mediaset  

Mediaset s.p.a je italijanska delniška druţba in je največji komercialni izdajate lj v Italiji. 

Poleg Italije posluje tudi na trţišču Španije. Mediaset je izdajatelj televizijskih programov 

Canale 5, Italia 1 in Rete 4, ki so vključeni v raziskavi. Podatke o finančnem poslovanju smo 

pridobili iz konsolidiranih bilanc (Bilancio Consolidato) za leta 2006, 2007, 2008 in 2009 

(Gruppo Mediaset 2007; 2008; 2009; 2010). V konsolidirani bilanci so prisotni tako skupni 

podatki, kot podatki za delovanje delniške druţbe v Italiji in Španiji posebej. Poleg tega so 

prihodki in odhodki razčlenjeni tudi po enotah. Za poslovne podatke skupine televizijskih 

programov, ki jih preučujemo, smo tako pridobili podatke o prihodkih enote komercialne 

televizije (TV Commericiale Free to Air) in njenih odhodkih. V zadnjih letih se med podatki 
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enote komercialne televizije pojavljajo tudi novi televizijski programi, ki so nastali s 

prehodom iz analognega v digitalno prizemeljsko oddajanje. Podobna situacija pa je prisotna 

tudi pri drugih izdajateljih (v Sloveniji Produkcija plus izdaja tudi televizijske programe Pop 

Brio, Javni zavod RTV Slovenije izdaja program RTV SLO3, podobna situacija se ponavlja 

tudi v Veliki Britaniji in v Češki republiki). Vendar pa iz izkušenj lahko trdimo, da omenjeni 

novi televizijski programi, ki s prehodom na digitalno prizemeljsko oddajanje dopolnjujejo 

število izdajateljevih televizijskih programov, ne vplivajo bistveno na njihove prihodke in 

odhodke, saj so ti novi televizijski programi v začetni fazi delovanja in tako predstavljajo 

zanemarljiv deleţ v bilancah izdajateljev.  

BBC 

BBC je izdajatelj televizijskih programov BBC1 in BBC2, vključenih v raziskavo. Podobno 

kot RAI na italijanskem trţišču ima BBC večje število poslovnih enot. Podatke o poslovanju 

smo pridobili iz BBC Annual report and accounts med leto 2000 in 2007 ter BBC Ful 

financial and governament statements med leti 2008 in 2010 (BBC 2002: 2003; 2004; 2005; 

2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011a). Podatki, ki so bili vključeni v raziskavo, so le od enote 

Home Services Group, ki ne vključujejo enot BBC World Service, BBC Worldwide in BBC 

Technology and BBC resources in so zato primerljivi s podatki Javnega zavoda RTV 

Slovenije in RAI v Italiji. Podatki o prihodkih so pridobljeni iz tabele, ki je ponujala analizo 

prihodkov in poslovnega rezultata. Prihodki, vključeni med podatke, so povzeti iz rubrike 

Group external income, dobiček pa iz rubrike (Deficit)/surplus before interest and taxation, 

kar predstavlja dobiček pred davki. Med podatki, vključenimi v objavljene podatke, so 

objavljeni tudi specificirani podatki o stroških posameznih radijskih in televizijskih enot. Iz 

teh podatkov smo dobili kvocient med odhodki BBC 1 in celotnimi odhodki ter med odhodki 

BBC 2 in celotnimi odhodki.  

ITV plc 

ITV plc je izdajatelj televizijskega programa ITV. Podatke o poslovanju ITV smo pridobil iz 

ITV plc Report and accounts od leta 2006 do 2010, kjer smo lahko pridobili podatke od leta 

2004 do 2010 (ITV plc 2007; 2008; 2009; 2010; 2011). Podatke o prihodkih smo dobili iz 

tabele Financial records v rubriki Revenue, podatke o odhodkih pa iz rubrike Profit/(loss) 

before interest and tax, kar predstavlja dobiček pred davki. Razlika med pridobljenima 

podatkoma pa predstavlja odhodke.  

Channel Four television corporation 

Channel Four television corporation je izdajatelj televizijskega programa Channel 4. Podatke 

o poslovanju smo pridobili iz Channel Four television corporation Report and financial 



 

74 

statements za obdobje med letom 2000 in 2010 (Channel Four television corporation 2001; 

2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011). Tudi v tem finančnem 

poročilu so finančni podatki razčlenjeni na posamezne segmente druţbe in smo tako lahko 

pridobili podatke za televizijski program Channel 4 ločeno od ostalih delov druţbe. V tabeli 

Segment reporting smo v rubriki Total revenue pridobili podatke o prihodkih, v rubriki Gross 

profit/(loss) pa podatke o bruto dobičku. Razlika med omenjenima podatkoma pa predstavlja 

stroške televizijskega programa.  

Za finančne podatke iz trga Velike Britanije so bili pridobljeni podatki, navedeni v funtih in 

smo jih zato s povprečnim letnim tečajem preračunali v evre. 

Za televizijske programe La7 (Italija), Five (Velika Britanija), ČT 1, ČT 2, Nova Tv in Prima 

(vse Češka republika) nismo uspeli pridobiti finančnih podatkov in jih ne bomo uvrstili v del 

raziskave vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje.  

Pridobljeni podatki o prihodkih so se v določenih primerih nanašali na izdajatelja, ki ima v 

lasti več televizijskih programov, ki so del te raziskave. V primerih, ko je bilo nemogoče 

določiti prihodke določenega televizijskega programa, smo v raziskavi vzeli prihodke 

izdajatelja. V takem primeru smo tudi zdruţili gledanost (AMR) televizijskih programov, ki 

spadajo v skupino istega izdajatelja. Tako so bili podatki zdruţeni pri RTV SLO (televizijski 

program SLO 1 in SLO 2), Produkciji plus d. o. o. (POP TV in KANAL A) v Sloveniji, RAI 

(RAI 1, RAI 2 in RAI 3) in Mediaset (Canale 5, Italia 1 in Rete 4) v Italiji ter BBC (BBC 1, 

BBC 2) v Veliki Britaniji.  

Poleg omenjenih dejavnikov pa smo v ta del raziskave ţeleli vključiti še podatke o 

zakonodajnih omejitvah na posameznih trţiščih. Predvsem smo ţeleli v raziskavo vključiti 

zakonske omejitve glede minimalne lastne produkcije televizijskih programov in 

maksimalnega deleţa oglasov, prisotnih v televizijskem programu. Na ţalost teh podatkov 

nismo uspeli pridobiti na vseh trgih, ki smo jih ţeleli vključiti v raziskavo. Na slovenskem 

trţišču so zakonodajne omejitve urejene z Zakonom o medijih (Zmed-UOB1), ki v prvem 

odstavku 85. členu predvideva, da mora vsak televizijsk i program ustvariti najmanj 20 % 

lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, od tega najmanj 60 minut med 18. in 22. uro. V 

97. členu zakona pa je zapisana omejitev dnevnega programskega časa, namenjenega 

oglaševanju. Ta predpisuje, da obseg oglasnih sporočil, tv prodaje in drugih plačanih obvestil 

ne sme presegati 20 % dnevnega oddajnega časa in ne 20 % v celi uri (kar pomeni ne več kot 

12 minut na vsako uro programa).  

Trenutni procesi harmonizacije nacionalnih medijskih zakonodaj gredo v smeri predpisovanja 

minimalnega deleţa predvajanih vsebin evropskih neodvisnih producentov. Prav zaradi 

procesa harmonizacije nacionalnih medijskih zakonodaj in nezmoţnosti pridobitve točnih 

podatkov o zakonskih omejitvah, predvsem pa sprememb v omejitvah v preučevanem 

obdobju, smo omenjene dejavnike izločili iz regresijske analize. Teoretična izhodišča za 
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omenjene dejavnike smatramo za pomembne predvsem v kontekstu moţnosti razširitve 

raziskave na druge drţave oziroma trţišča, kjer so omenjene zakonodajne omejitve bolj 

izrazito različne. Tukaj imamo v mislih predvsem primer ameriškega trga, kjer maksimalna 

količina oglasov (razen v določenih primerih, ki zadevajo otroški program in oglaševanje 

določenih specifičnih izdelkov) ni zakonsko omejena in je prepuščena trgu. V take m primeru 

bi bilo zelo zanimivo videti vpliv teh omejitev na poslovanje televizijskih programov.  

5.2 Model vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje 

Pri preverjanju vpliva gledanosti na poslovanje televizijskih programov smo ţeleli najprej 

preveriti teoretična izhodišča o tem vplivu. Tako smo najprej opravili linearno regresijsko 

analizo z naslednjim modelom: 

 GLEDANOST+=prihodki
1

 

Nato smo na osnovi ugotovitev Parkerja (1970, 38) ta model nadgradili z nelinearnim 

modelom kvadratnega vpliva gledanosti na prihodke: 

 
2

21
GLEDANOSTGLEDANOST+=prihodki

 

Pri prvem modelu smo ugotovili, da ima regresijski koeficient 
1

  pozitiven predznak, kar 

dokazuje pozitiven vpliv gledanosti na poslovanje televizijskih programov. Pri drugem, 

eksponencialnem modelu, pa smo ugotovili, da ima regresijski koeficient 
1

  pozitiven 

predznak, regresijski koeficient 
2

  pa negativen. Ugotovimo lahko, da je teoretičen model 

preizkušen tudi z empirično raziskavo na vzorcu, ki je vključen v našo raziskavo. Prav tako je 

iz vrednosti popravljenega determinacijskega koeficienta zaznati večji deleţ pojasnjene 

variance prihodkov zaradi vpliva gledanosti pri eksponentnem modelu, saj je ta koeficient 

0,636 pri linearnem modelu, pri eksponentnem pa 0,875. Tako lahko ugotovimo, da ima 

gledanost zelo močan vpliv na prihodke televizijskih programov.  

Na osnovi teoretičnih izhodišč in pridobljenih podatkov bomo uporabili naslednji model 

multiple regresije: 









VBITGSMBORZA

TRGKAPITALBDPPREB+GLEDGLED+=prihodki

109876

543

2

21

INTERNET
 

Kjer je: 

GLED predstavlja povprečno gledanost televizijskega programa, 

GLED2 je kvadrirana povprečna gledanost televizijskega programa,  

PREB predstavlja število prebivalcev,  

BDP predstavlja BDP na prebivalca , 
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TRKAPITAL predstavlja razmerje med trţno kapitalizacijo in BDP, 

BORZA predstavlja borzni indeks, 

INTERNET predstavlja število širokopasovnega interneta na prebivalca,  

GSM predstavlja število GSM uporabnikov na prebivalca,  

IT predstavlja nepravo spremenljivko Italija,  

VB predstavlja nepravo spremenljivko Velika Britanija. 

 

Če povzamemo in zapišemo dosedanje hipoteze analitično, so hipoteze torej naslednje: 

H1: Gledanost pozitivno vpliva na prihodke.  

H2: Število prebivalcev pozitivno vpliva na prihodke.  

H3: BDP pozitivno vpliva na prihodke. 

H4: Trţna kapitalizacija (oziroma razmerje med trţno kapitalizacijo in BDP-jem) pozitivno 

vpliva na prihodke. 

H5: Borzni indeks pozitivno vpliva na prihodke.  

Ker smo v raziskavi v prejšnjem poglavju prišli do zaključka, da je vpliv spremenljivk 

širokopasovni internet na prebivalca in število GSM uporabnikov na prebivalca, na gledanost 

televizijskih programov statistično neznačilen, smo ti dve spremenljivki vključili v model 

vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje. V tem modelu je gledanost ključen 

dejavnik vpliva na poslovanje, a prav zaradi statistične neznačilnosti vpliva teh dveh 

spremenljivk na gledanost v tem primeru ni teţav z endogenostjo in zato smo ti dve 

spremenljivki vključili v raziskavo. V teoretičnih izhodiščih smo predstavili vpliv 

širokopasovnega interneta na gledanost televizijskih programov, kjer naj bi bil ta učinek 

negativen, a smo tudi izpostavili, da je na drugi strani moţen pozitiven vpliv na poslovanje 

televizijskih izdajateljev, saj le-ti izkoriščajo širokopasovni internet za alternativno 

distribuiranje vsebin, ki jih drugače distribuirajo le preko televizijskega programa. Za 

spremenljivko število GSM uporabnikov pa smo ţe v teoretičnih izhodiščih predstavili, da 

predvidevamo negativen vpliv na poslovanje izdajateljev televizijskih programov. Zato smo 

dodali še dve hipotezi: 

H6: Število uporabnikov širokopasovnega interneta na prebivalca pozitivno vpliva na 

poslovanje. 

H7: Število GSM uporabnikov na prebivalca negativno vpliva na gledanost.  

5.3 Ugotovitve 

V nadaljevanju raziskave o vplivih gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje bomo 

osnovni teoretični model razširili z modelom, predstavljenim v prejšnjem poglavju, in tako 

preverili postavljene hipoteze. 

Pred samo izvedbo multiple regresije smo preverili veljavnost predpostavk o normalni 

porazdelitvi spremenljivk in o ustreznosti linearnega modela multiple regresije oziroma 



 

77 

modela, ki je linearen v parametrih, saj je vključena spremenljivka kvadratne vrednosti 

gledanosti. Pri preverjanju porazdelitev (histogrami, izračuni mer asimetrije (skewness) in 

sploščenosti (kurtosis)) smo ugotovili, da spremenljivke širokopasovni internet na prebivalca 

in trţna kapitalizacija/BDP nimajo normalne porazdelitve, kar predstavlja omejitev raziskave, 

saj je vzorec v tem delu raziskave manjši (n=57). Omenjeni spremenljivki smo vseeno 

vključili v raziskavo, vendar bomo to omejitev upoštevali pri nadaljnjih interpretacijah. 

Nadalje, razsevni grafikoni med odvisno spremenljivko in posameznimi neodvisnimi 

spremenljivkami ne nakazujejo na nelinearen vzorec in zato je uporaba linearne multiple 

regresijske analize dopustna (razen v primeru spremenljivke gledanost, kjer bomo uporabili 

tudi kvadrirano vrednost gledanosti).  

Z zgoraj omenjenimi spremenljivkami smo opravili regresijsko analizo. Velikost vzorca je 

bila tako 57 enot. 

Preglednica 7: Rezultati regresije vpliva na poslovanje z vsemi spremenljivkami 

Spremenljivka Parcialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Gledanost 3537,273 0,000 177,882 

Gledanost2 -0,000 0,000 165,940 

BDP (na prebivalca) 53589,244 0,009 20,510 

Italija -4,559E9 0,000 30,894 

Velika Britanija -2,616E9 0,000 48,447 

Širokopasovni internet (na prebivalca) -1,674E7 0,147 12,069 

Št. GSM uporabnikov (na prebivalca) 1,480E7 0,048 30,082 

Borzni indeks -2363103,099 0,101 2,639 

Trţna kapitalizacija/BDP  3,629E8 0,245 27,639 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,979 

n 57 

 

Predpostavko o homoskedastičnosti smo preverili na grafikonu standardiziranih ocenjenih 

vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov (priloga 9) in ugotovili, da 

nimamo opravka s heteroskedastičnostjo. Pri pregledu predpostavke o normalni porazdelitvi 

ostankov lahko na histogramu (priloga 9) in na normalnem grafikonu opazovanih in 

napovedanih kumulativnih verjetnosti (priloga 9) ugotovimo, da je izpolnjena predpostavka o 

njihovi normalni porazdelitvi. Pri pregledu koralcijske matrike ugotovimo, da imamo visoke 

vrednosti korelacijskih koeficientov med spremenljivkama gledanost in gledanost na kvadrat 

(kar ni presenetljivo) in med številom prebivalcev in BDP na prebivalca. ANOVA test pokaţe 

ustreznost izbranega modela. V preglednici 7 so predstavljeni rezultati regresijske analize.  

Pri pregledu parcialnih regresijskih koeficientov ugotovimo, da imajo vse spremenljivke, 
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razen borzni indeks, visoke VIF vrednosti. Poleg tega so spremenljivke trţna 

kapitalizacija/BDP, borzni indeks in širokopasovni internet na prebivalca statistično 

neznačilne. Programski paket SPSS je v tej regresijski analizi izločil spremenljivko število 

prebivalcev. Popravljen determinacijski koeficient R2 pa je pokazal, da je deleţ pojasnjene 

variance prihodkov zaradi vpliva vseh pojasnjevalnih spremenljivk zelo visok, saj ima 

vrednost 97,9 %. Regresijo ponovim brez spremenljivke trţna kapitalizacija/BDP, saj ima 

med vsemi spremenljivkami najvišjo P-vrednost. Rezultati ponovljene regresije pokaţejo, da 

sta spremenljivki borzni indeks in širokopasovni internet na prebivalca statistično neznačilni. 

Iz nadaljnje regresije izločimo borzni indeks, saj ima višjo P vrednost. Pri rezultatih te 

regresije opazimo, da je programski paket SPSS izločil »nepravo« spremenljivko Velika 

Britanija in zato se odločimo, da izločimo tudi »nepravo« spremenljivko Italija (ki ima tudi 

visoko vrednost VIF). Rezultati ponovljene regresije pokaţejo na statistično neznačilnost 

spremenljivke BDP na prebivalca in zato jo izločimo. Rezultati končne regresije so 

predstavljeni v preglednici 8. 

Preglednica 8: Rezultati regresije vpliva na poslovanje s statistično značilnimi 

spremenljivkami 

Spremenljivka Parcialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Gledanost 1,483E9 0,000 111,110 

Gledanost2 -0,000 0,000 90,638 

Širokopasovni internet (na prebivalca) 3,638E7 0,001 5,205 

Št. GSM uporabnikov (na prebivalca) -2,248E7 0,000 8,741 

Število prebivalcev -31,196 0,000 10,298 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,964 

n 57 

 

VIF vrednosti pri spremenljivkah gledanost in gledanost2 sta še vedno visoki, vendar je glede 

na povezanost med njima to razumljivo. Vpliv vseh spremenljivk, razen spremenljivke število 

prebivalcev, je skladen s teoretičnimi predpostavkami. Tako smo potrdili hipoteze H1, H6 in 

H7, nismo pa potrdili hipoteze H2. Glede na to, da so bile v ta del raziskave vključene le 

drţave Slovenija, Velika Britanija in Italija, lahko iz rezultatov sklepamo, da so bili prihodki 

televizijskih programov v Sloveniji večji kot prihodki televizijskih programov na ostalih dveh 

trţiščih. V tem primeru lahko predpostavljamo, da je majhno trţišče v Sloveniji 

nestimulativno za vstop večjega števila novih televizijskih programov (predvsem 

specializiranih in plačljivih kot tudi drugih komercialnih televizijski programov) na trţišče, 

kar omogoča obstoječim večje prihodke zaradi manjše konkurence na trgu. Poleg tega pa 

lahko ugotovimo, da je obvezno plačevanje prispevkov (posebna oblika javne dajatve) za 

drţavne televizijske programe na teh treh trţiščih tudi večje v primeru Slovenije v primerjavi 

z Italijo. Letni prispevek za drţavne televizijske programe v Sloveniji je 144 EUR (Javni 
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zavod RTV Slovenije 2010b), v Veliki Britaniji je 145,50 GBP (BBC 2011b), kar je pribliţno 

160 EUR in v Italiji 110,50 EUR (Gruppo RAI 2010). 

Popravljen determinacijski koeficient je tudi v končni regresiji ostal zelo visok, in sicer 0,964. 

ANOVA test je tudi tukaj potrdil ustreznost modela. Na grafikonu standardiziranih ocenjenih 

vrednosti odvisne spremenljivke in standardiziranih ostankov je razvidno, da je predpostavka 

o homoskedastičnosti potrjena. Prav tako pri pregledu predpostavke o normalni porazdelitvi 

ostankov na histogramu in na normalnem grafikonu opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti ugotovimo, da je izpolnjena predpostavka o njihovi normalni porazdelitvi.  
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6 SINTEZA REZULTATOV IN PRISPEVEK K ZNANOSTI 

6.1 Ugotovitve in interpretacija rezultatov 

Namen magistrske naloge je bil določiti dejavnike, ki vplivajo na gledanost televizijskih 

programov, ter določiti vpliv gledanosti na poslovanje televizijskih programov oziroma 

njihovih izdajateljev. Pri tem smo se osredotočili na preučevanje javnih televizijskih 

programov (tako komercialnih kot tudi drţavnih) oziroma televizijskih programov, ki imajo 

primarno prihodke iz oglaševanja. Plačljivi (predvsem specializirani) televizijski programi 

imajo za svoje delovanje popolnoma drugačne poslovne modele in zato niso b ili vključeni v 

to raziskavo. Za doseganje namena magistrske naloge smo tako postavili dve temeljni 

hipotezi.  

Prva temeljna hipoteza je bila, da na gledanost televizijskih programov vplivata dejavnik 

okolja in notranji dejavnik televizijskega programa. Po preučitvi literature smo tako to 

temeljno hipotezo razdelili na več hipotez, katere so, na osnovi teoretičnih izhodišč iz 

literature, vključevale pričakovan vpliv posameznega dejavnika na gledanost televizijskih 

programov. Tako smo na osnovi teoretičnih izhodišč in pridobljenih podatkov sestavili model 

dejavnikov, ki vplivajo na gledanost. Hipoteze smo preverili na osnovi linearne multiple 

regresijske analize. Ker so bili določeni podatki pridobljeni na mesečni ravni, drugi pa le na 

letni, smo tako raziskavo razdelili na mesečno linearno multiplo regresijsko analizo in na 

letno linearno multiplo regresijsko analizo. Zaradi velike količine podatkov na mesečni ravni 

smo mesečno linearno multiplo regresijsko analizo lahko tako razdelili tudi na raziskavo na 

celotnem vzorcu ter na raziskavo v posameznih drţavah, ki so bile predmet te raziskave in na 

raziskavo med izključno komercialnimi televizijskimi programi in izključno drţavnimi 

televizijskimi programi, ki so bili vključeni v to raziskavo. Pri empiričnem preverjanju 

hipotez smo tako prišli do naslednjih zaključkov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.  

BDP pozitivno vpliva na gledanost televizijskih programov, saj večji kot je, večje je 

oglaševanje gospodarskih subjektov v televizijskih programih, kar vodi v boljšo kakovost 

televizijskih vsebin in posledični večjo gledanost.  

Kupna moč v gospodinjstvu negativno vpliva na gledanost televizijskih programov, saj 

povečanje le-te vodi k večji uporabi alternativnih, plačljivih oblik preţivljanja prostega časa.  

Večji trenutni prihodki posameznika ali gospodinjstva vodijo k večji gledanosti televizijskega 

programa, saj se v nasprotju s povečanjem dolgoročnega prihodka, ki vodi k potrošnji in k 

alternativnim, plačljivim oblikam preţivljanja prostega časa, trenutno povečanje dohodka 

pretvori v varčevanje in (trenutni) povečani gledanosti. 

Večja brezposelnost vodi k večji gledanosti televizijskega programa, saj le-ta prispeva k večji 

količini prostega časa brezposelne osebe. Poleg tega imajo brezposelne osebe manjše finančne  
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zmoţnosti za alternativne, plačljive oblike preţivljanje prostega časa. Oboje posledično vodi 

k povečanje gledanosti javnih, ne plačljivih televizijskih programov.  

Prisotnost kabelskih/satelitskih televizijskih programov negativno vpliva na gledanost javnih 

televizijskih programov, saj le-ti ponujajo dodatno izbiro potencialnim gledalcem in s tem 

zmanjšujejo gledanost javnih televizijskih programov.  

Pri vplivu t. i. notranjih dejavnikov smo prišli do ugotovitve, da je starost televizijskega 

programa pozitivno korelirana z gledanostjo. Poleg tega se je v empirični raziskavi pokazalo, 

da so komercialni televizijski programi bolj gledani kot drţavni televizijski programi.  

V empiričnem delu raziskave smo tako potrdili večino postavljenih hipotez. Spremenljivke 

obrestna mera, indeks cen ţivljenjskih potrebščin (kot merilo za inflacijo) ter finančna 

situacija v gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih (kot nadomestna spremenljivka za dolgoročni 

prihodek) pa niso bile statistično značilne in zato njihovega vpliva na gledanost televizijskih 

programov ni bilo moţno potrditi. Raziskava, opravljena na vzorcu televizijskih programov v 

posamezni drţavi in na vzorcu izključno drţavnih in komercialnih televizijskih programov, je 

v večini primerov potrdila rezultate raziskave na celotnem vzorcu. So pa se pojavile tudi 

določene anomalije, ki so lahko posledica specifičnosti določenih trgov ali omejitve 

teoretičnih izhodišč, ki so predpostavljen vpliv dejavnikov na druge medije ali drugačnega 

okolja, prenesla kot vpliv na gledanost televizijskih programov.  

Empirični del raziskave je pokazal, da je deleţ pojasnjene variance gledanosti zaradi 

linearnega vpliva zgoraj omenjenih dejavnikov le 32,6 %. Iz tega lahko sklepamo, da je 

prevladujoč vpliv notranjih dejavnikov televizijskega programa, ki jih zaradi pomanjkanja 

podatkov nismo uspeli uvrstiti v raziskavo. 

Druga temeljna hipoteza pa je bila, da gledanost značilno in pozitivno vpliva na poslovanje 

televizijskih podjetij. Pri preučevanju literature smo tako ugotovili, da so določeni avtorji ţe 

preučevali ta vpliv. Fisher idr. (1966) so tako naznanili močno linearno odvisnost med 

prihodki televizijskega izdajatelja (programa) in gledanostjo. Drugi avtorji (Park 1970, 38) pa 

so to tezo nadgradili s trditvijo, da je ta odvisnost med prihodki in gledanostjo televizijskega 

programa ukrivljena in so zato predvideli eksponentni regresijski model. Obe tezi smo, na 

osnovi pridobljenih podatkov, preverili z empirično analizo, in ju potrdili. Ugotovili smo tudi, 

da je res kvadratni model boljši, saj je deleţ pojasnjene variance prihodkov zaradi vpliva 

gledanosti pri eksponencialnem modelu večji za 24 odstotnih točk. Tej osnovni hipotezi o 

vplivu gledanosti na poslovanje smo nato na osnovi teoretičnih izhodišč dodali nove 

dejavnike vpliva na poslovanje televizijskih programov in postavili model. Tako smo tudi 

drugo temeljno hipotezo razdelili na več hipotez, ki smo jih preizkusili na postavljenem 

modelu in pridobili naslednje rezultate: 

Deleţ uporabnikov širokopasovnega interneta pozitivno vpliva na poslovanje televizijskih 
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izdajateljev. Kot smo v teoretičnih izhodiščih izpostavili, je vpliv širokopasovnega interneta 

na gledanje televizijskih programov lahko negativen, je pa zaradi izkoriščanja 

širokopasovnega interneta s strani televizijskih izdajateljev za alternativno distribucijo svojih 

televizijskih vsebin in zaradi integracije obstoječih televizijskih vsebin z internetom (kot npr. 

uporaba uredništva informativnih televizijskih oddaj za oblikovanje spletnega 

informacijskega portala) vpliv širokopasovnega interneta pozitiven na poslovanje televizijskih 

programov. 

Deleţ uporabnikov GSM telefonije negativno vpliva na poslovanje televizijskih programov, 

saj ta tehnologija lahko predstavlja substitut za gledanje televizijskih programov. Na drugi 

strani pa so stroški za uporabo te tehnologije za alternativno distribucijo televizijskih 

programov visoki. Prav tako pa je število uporabnikov GSM aparatov, ki le-te uporabljajo tudi 

za spremljanje televizijskih programov, še vedno relativno malo.  

Empirična raziskava vpliva dejavnikov na poslovanje televizijskih programov pa je ovrgla 

hipotezo, da število prebivalcev drţave (in s tem velikost trga) pozitivno vpliva na poslovanje 

televizijskih programov. To lahko razloţimo v kontekstu omejitve empiričnega dela raziskave 

na Slovenijo, Italijo in Veliko Britanijo. Zaradi majhnosti trga v Sloveniji in višjega prispevka, 

ki ga prebivalci Slovenije plačujejo za drţavne televizijske programe v primerjavi z Italijo (z 

upoštevanjem kupne moči pa tudi v primerjavi z Veliko Britanijo), je raziskava pokazala 

negativen vpliv velikosti trga na poslovanje televizijskih programov.  

Poleg navedenih zaključkov lahko ugotovimo tudi, da je deleţ pojasnjene variance prihodkov 

televizijskega programa zaradi linearnega vpliva gledanosti te levizijskega programa 87,5 %, 

če pa upoštevamo še ostale dejavnike, se ta procent zviša na 97,9 %. Iz tega lahko zaključimo, 

da je najpomembnejši dejavnik za poslovanje televizijskih programov vsekakor gledanost 

televizijskega programa. 

6.2 Predpostavke in omejitve 

V magistrski nalogi smo se soočili s številnimi omejitvami in predpostavkami. Prva omejitev 

je vsekakor skromna strokovna in znanstvena literatura, ki bi se ukvarjala s preučevanjem 

vpliva večjega števila dejavnikov na gledanost televizijskih programov. Med iskanjem in 

preučevanjem literature smo sicer našli številne članke. Le-ti pa so se v večini primerov 

ukvarjali s preučevanjem vpliva določenega dejavnika ali manjšega števila dejavnikov na 

gledanost (oziroma na donosnost). V številnih primerih so se avtorji tako ukvarjali s 

določitvijo modela vpliva določenega dejavnika na gledanost, niso pa to nadgradili z 

empirično raziskavo. Ti avtorji so v preteţni meri ţeleli določiti model maksimiziranja 

prihodkov in le posledično vpliva dejavnika oglaševanja (količine, cene) na gledanost. Tudi 

sami nismo, zaradi ne razpoloţljivosti podatkov o količini prodanega oglasnega prostora in 

ceni oglasnega prostora, uspeli teh dejavnikov uvrstiti v raziskavo. Predpostavljamo, da so se 
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s podobnimi omejitvami soočili tudi drugi avtorji. 

Tako lahko pomanjkanje podatkov opredelimo kot naslednjo večjo omejitev raziskave. Tukaj 

je treba posebej izpostaviti dejstvo, da smo določen del raziskave opravili s podatki na 

mesečni ravni, drugi del pa s podatki na letni ravni. Poglavitni cilj magistrske naloge je bil 

opraviti raziskavo na mesečni ravni, saj smo na trgih, uvrščenih v raziskavo, pridobili podatke 

o gledanosti televizijskih programov prav na mesečni ravni. Na ţalost pa podatkov o BDP-ju, 

deleţu uporabnikov interneta, prisotnosti širokopasovnega interneta, o številu GSM 

uporabnikov in številu brezposelnih nismo uspeli pridobiti na mesečni ravni in so bili ti 

podatki vključeni le v raziskavi na letni ravni. Za določene dejavnike iz okolja, ki niso bili 

razpoloţljivi na mesečni ravni, pa smo uporabili nadomestne podatke, za katere smo 

predpostavljali, da imajo dovolj podoben vpliv kot ţeleni podatki.  

Poglavitna omejitev pa je bila nezmoţnost pridobitve podatkov, ki smo jih v teoretičnem delu 

obravnavali pod skupino notranjih dejavnikov televizijskega programa in kulturnih 

dejavnikov. Kulturni dejavnik števila ur gledanja televizije v posameznih drţavah je vsekakor 

pomemben dejavnik, ki vpliva na gledanost televizijskih programov, vendar pa je 

pridobivanje podatkov o tem dejavniku omejeno na posamezne raziskave, narejene v 

določenih posameznih letih, niso pa kontinuirane v daljšem časovnem obdobju, ki je nujno 

potrebno za tovrstne kvantitativne raziskave. Pri določenih notranjih dejavnikih televizijskih 

programov, ki vplivajo na gledanost le-teh, lahko rečemo, da so pogojno dosegljivi. Predvsem 

finančni podatki (s katerimi bi lahko merili vlaganja v program in posledično kvaliteto 

televizijskega programa) so pri izdajateljih, ki kotirajo na borzah, dosegljivi v njihovih letnih 

poročilih, ki so za javno kotirana podjetja obvezna. Na ţalost pa so ti podatki v večini 

primerov konsolidirane bilance, v katerih so finančni pokazatelji zdruţeni za vse dejavnosti 

izdajatelja, ki lahko vključujejo več televizijskih programov (v nekaterih primerih iz več 

različnih nacionalnih trgov), plačljive televizijske programe ali celo dejavnosti, ki niso 

povezane s televizijskimi programi (kot so filmska produkcija, produkcija internetnih portalov 

itd.). Pri podatkih o prihodkih se je v večini primerov iz objavljenih letnih poročil dalo 

razbrati prihodke, povezane z dejavnostjo televizijskih programov. Zato smo v raziskavi 

preučevanja vpliva gledanosti in drugih dejavnikov na poslovanje televizijskih programov, 

podatke o skupnih prihodkih televizijskih programov posameznega izdajatelja primerjali s 

skupno gledanostjo teh televizijskih programov. S tem smo izgubili na številčnosti vzorca, 

vključenega v raziskavo, kar vsekakor predstavlja omejitev. Pri podatkih o odhodkih 

televizijskih programov pa se iz javno objavljenih podatkov ni dalo z dovolj veliko 

natančnostjo razdeliti odhodke po posameznih televizijskih programih. V določenih primerih 

bi lahko na osnovi specifikacij odhodkov izdajatelja pridobil kvociente, s katerimi bi skupne 

odhodke pretvorili v pribliţek odhodkov televizijskih programov. Vendar pa bi ta kvocient 

lahko pridobil le v posameznih primerih in bi uporaba tega istega kvocienta pri drugih 

izdajateljih televizijskih programov pomenila preveliko posplošitev in bi zato bila uporaba teh 

podatkov v raziskavi neustrezna. Zato smo se morali odločiti, da raziskavo omejimo le z 
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uporabo pridobljenih podatkov. 

Posebna omejitev pa so podatki o gledanosti televizijskih programov. O drţavah, vključenih v 

raziskavo, smo pridobili zavidljivo količino podatkov o gledanosti (za obdobje od leta 2000 

do 2010). Vendar pa bi vključitev večjega števila drţav in njihovih televizijskih programov v 

raziskavo vsekakor bila dobrodošla. Vendar pa so ti podatki, razen v Italiji in Veliki Britaniji, 

kjer so javno objavljeni, na večini trgov dosegljivi le proti plačilu. Na določenih trgih so delni 

podatki (npr. o lestvici najbolj gledanih oddaj preteklega dneva) sicer dosegljivi javno, vendar 

pa ti javno dosegljivi podatki nikakor ne zadostujejo za raziskavo na nivoju te magistrske 

naloge. Poleg drţav, vključenih v raziskavo smo pridobili določene podatke o gledanosti tudi 

iz Avstralije, vendar pa teh podatkov nismo uvrstili v raziskavo, saj smo pridobili le podatke o 

tedenskem dosegu (Reach) in deleţu (Share). Ker ni bilo podanega podatka o skupnem številu 

gledalcev, teh podatkov nismo mogli pretvoriti v obliko (povprečna minutna gledanost AMR), 

ki smo jo uporabili v raziskavi. Za podatke smo zaprosili tudi pri lokalnih podruţnicah AGB 

Nielsen na Tajskem in v Mehiki, vendar jih do zaključka raziskave nismo dobili. 

Pri preučevanju literature in kasnejšem definiranju modela smo uporabili predvsem dve 

predpostavki. Prva predpostavka zajema vpliv dejavnikov na medije, ki niso televizijski 

programi. Določeni avtorji so tako preučevali vpliv dejavnikov na npr. tiskane medije. Pri 

postavljanju hipotez smo predpostavili, da je vpliv teh dejavnikov isti tudi na televizijske 

programe. Druga predpostavka pa je ta, da so določena izhodišča, ki so bila v strokovni 

literaturi uporabljena v primeru delovanja televizijskih programov na določenem trgu, 

veljavna tudi na vseh ostalih trgih, vključenih v raziskavo.  

Poleg vsega navedenega pa je pomembna predpostavka tudi ta, da so podatki, ki so bili 

vključeni v raziskavo, ustrezno odraţali vsebino oziroma dejavnike, ki smo jih v teoretičnem 

delu obdelali in ki so bili vključeni v predstavljene modele. Predvsem to velja v primerih, ko 

so bile spremenljivke vključene v raziskavo nadomestne spremenljivke in so tako posredno 

odraţale ţeleno vsebino.  

6.3 Prispevek k stroki in znanosti 

Magistrska naloga vsekakor predstavlja nov pristop k preučevanju televizijskih programov. 

Dosedanje raziskave so se osredotočale na preučevanje določenih dejavnikov na gledanost ali 

na poslovanje televizijskih programov. Pris top vključevanja tako zunanjih kot tudi notranjih 

dejavnikov v preučevanje vpliva na gledanost je novost predvsem pri preučevanju 

televizijskih programov. Statistična značilnost vpliva predstavljenih dejavnikov na gledanost 

dokazuje, da je uporabljen pristop utemeljen.  

Nove tehnologije merjenja gledanosti televizijskih programov, ki so natančnejša, so 

razpoloţljiva šele v zadnjih desetih letih. Vključitev teh podatkov v model, predstavljen v 
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magistrski nalogi ali nadgradnja tega modela z notranjimi podatki televizijskih programov, bi 

lahko bilo učinkovito orodje pri sprejemanju in preverjanju odločitev vodstva televizijskih 

programov.  

Poleg tega smo v empiričnem delu naloge dokazali, da, sicer v manjšem delu, tudi zunanji 

dejavniki pomembno vplivajo na gledanost televizijskih programov. Z empirično analizo smo 

prav tako potrdili tezo, da je poslovanje televizijskih programov pozitivno povezano z 

gledanostjo le-teh in da je ta dejavnik prevladujoč.  

6.4 Možnost nadgradnje raziskave v prihodnosti 

Pristop preučevanja dejavnikov gledanosti televizijskih programov, uporabljen v tej nalogi, 

ponuja številne moţnosti za nadgradnjo v prihodnosti. Večina moţnosti za nadgradnjo gre v 

smer vključevanja podatkov v raziskavo, ki jih mi nismo uspeli pridobiti. Določene dejavnike 

bi bilo moţno uporabiti v raziskavi, če bi se podatke pridobivalo s sistematično analizo 

televizijskih programov in njihove vsebine v daljšem časovnem obdobju. Tako bi bilo moţno 

v večji meri vključiti v raziskavo notranje dejavnike televizijskih programov. Predvsem nove 

tehnologije, kot je EPG24, omogočajo, da bi se vsebina programov z uporabo programskih 

rešitev avtomatizirano spremljala in vključevala v bazo podatkov o vsebini televizijskih 

programov. Na ta način bi lahko predstavljeno raziskavo nadgradili s podatki o vsebini 

televizijskega programa in bi tako preučili vpliv tudi tega dejavnika na gledanost. V 

kombinaciji z ostalimi dejavniki, ki dokazano vplivajo na gledanost, bi lahko bolje preučili 

delovanje televizijskih programov. 

S sistematičnim pridobivanjem podatkov, ki bi temeljil na sprotnem pridobivanju podatkov na 

mesečni ravni, bi lahko tovrstno raziskavo opravili na daljšem časovnem obdobju in bi tako 

bolje spremljali vpliv dejavnikov na gledanost televizijskih programov. Kot trdi Greco (1999, 

176), je celotna industrija mnoţičnih medijev t. i. igra z ničelno vsoto (ang. Zero sum game), 

kar pomeni, da mora vsak medij, ki ţeli povečati svoj trţni deleţ, prevzeti trţni deleţ 

drugemu tipu medija. V tem kontekstu bi bilo tudi primerno spremljanje alternativnih oblik 

preţivljanja prostega časa, kot so obiski kinodvoran, gledališč, uporaba video iger itd., za 

katere ni moţno pridobiti podatkov iz obstoječih javnih baz podatkov. Tako bi se lahko 

oblikovalo natančnejše modele vpliva dejavnikov na gledanost. 

Prav tako je zelo pomembna moţnost razširitve raziskave iz te naloge tudi na druge trge, ki 

niso bili vključeni v raziskavo. Predvsem je tukaj smiselno pridobiti podatke s trgov zunaj 

Evropske unije, ki so zaradi zakonodajnega okolja drugačni (kot npr. ameriški televizijski trg, 

                                                 

24
 Elektronski programski vodič je storitev, ki je vedno bolj prisotna pri kabelskih, IPTV in satelitskih 

distributerjih, v zadnjem času pa tudi pri digitalnem prizemeljskem načinu od dajanja televizijskih progtramov. 

Omogoča pregled nad trenutno in prihodnjo predvajano vsebino na televizijskem programu.  
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ki praktično ne pozna omejitev količine oglasnega prostora v televizijskem programu). Prav 

tako so drugi trgi drugačni s kulturnega vidika opazovanja delovanja televizijskih programov. 

Kot se je izkazalo v raziskavi pri ugotavljanju vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na 

poslovanje televizijskega programa, je razširitev raziskave na večje število trgov nujno, saj je 

zaradi specifičnosti pridobivanja finančnih podatkov treba vzorec za tovrstno raziskavo 

bistveno povečati. To se lahko s sistematičnim pristopom zbiranja podatkov zgodi v časovnem 

merilu, vsekakor pa je treba zajeti tudi druge, drugačne trge. Zato je razširitev raziskave na 

druga okolja vsekakor zaţelena in smiselna. 

Pri razširitvi raziskave na večje število drţav pa se pojavi še dodaten dejavnik, katerega bi 

bilo smiselno v prihodnjih nadgradnjah raziskave upoštevati. To je dejavnik lastniške 

koncentracije televizijskih izdajateljev. Povezovanje in kupovanje medijev je postalo običajno 

v zadnjih dveh desetletjih, ne samo med podjetji v Zdruţenih drţavah Amerike, ampak po 

vsem svetu (Albarran in Mierzejewska 2004, 1). Kritiki trdijo, da ko mediji postanejo bolj 

koncentrirani in manj konkurenčni, ne pridobijo le ekonomsko moč, ampak tudi politično 

moč, preko kontrole in z razširjanjem informacij. In zato so tako regulatorji v ZDA kot tudi v 

Evropi v zadnjih letih poskušali omejiti koncentracijo, da bi s tem vzdrţevali raznolikost 

(Albarran in Mierzejewska 2004, 3). Vpliv lastniške strukture oziroma koncentracije med 

izdajatelji televizijskih medijev (tako vertikalne kot horizontalne) je pomemben dejavnik, 

tako za gledanost televizijskih programov kot tudi za poslovanje le-teh. Merjenje 

koncentracije z dogovorom glede ukrepov in metodologije glede merila koncentracije je 

pomembna potreba raziskovalcev medijske ekonomije (Albarran in Mierzejewska 2004, 9). 

Z nadgradnjo v tem magistrskem delu prestavljenih modelov in raziskave, tako v kontekstu 

novih dejavnikov kot tudi sistematičnega pridobivanja podatkov, bi se lahko po membno 

nadgradilo predstavljeno raziskavo, kar bi lahko povečalo njeno uporabnost tako za 

management televizijskih programov kot tudi za preučevanje vpliva televizijskih programov 

na okolje, v katerem ţivimo.  
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7 SKLEP 

Magistrska naloga temelji na ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na gledanost televizijskih 

programov. Pri preučevanju dejavnikov na gledanost televizij v Sloveniji, Italiji, Veliki 

Britaniji in Češki republiki v obdobju od leta 2000 do 2010 so rezultati na mesečni ravni 

pokazali, da gospodarsko stanje, finančno stanje v gospodinjstvu, brezposelnost in starost 

televizijskega programa pozitivno, kazalnik zaupanja potrošnikov in ostali televizijski 

programi pa negativno vplivajo na gledanost. S tem je bila potrjena večina postavljenih 

hipotez. Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da boljše gospodarsko stanje pozitivno vpliva 

na gledanost, v ozadju te povezave verjamemo, da gre za povečano oglaševanje, prihodke, 

naloţbe ter boljšo vsebino programov. Ţal z dostopnimi podatki in proučevanjem predvsem 

zunanjih dejavnikov tega v pričujoči raziskavi nismo proučevali, se pa s tem odpira 

pomembno področje nadaljnjih raziskav, ki morajo vključevati tudi notranje dejavnike 

televizijskih programov. V prid temu govorijo tudi vrednosti determinacijskih koeficientov, ki 

puščajo (v večini primerov) precej prostora za vpliv dodatnih dejavnikov, ob tem pa tudi 

širitvi raziskave na vključevanje drugih dejavnikov: kvaliteta in zvrst programa sta vsekakor 

ključna pri odločitvah uporabnikov, da spremljajo določen televizijski program. Prav ti vidiki 

odpirajo mnogotere moţnost za nadgrajevanje raziskave iz tega prispevka. V tuji literaturi se 

posveča veliko pozornosti prav tem vplivom na gledanost, predvsem z vidika maksimiziranja 

ekonomskega učinka, na katerega ima gledanost prevladujoč vpliv. Analize gredo predvsem v 

smeri analiziranja vpliva oglaševalskih vsebin v televizijskem programu, saj le-ta pozitivno 

vpliva na prihodke, a istočasno negativno na gledanost. Prav tako je raziskavo smiselno 

razširiti na druge trge in s tem preučiti tudi razlike v vplivu dejavnikov na gledanost 

televizijskih programov. 

Raziskava je potrdila tudi, da večje nezaupanje potrošnikov vodi do povečane gledanosti 

televizijskih programov. Nadalje, izkazalo se je, da pri večji brezposelnosti očitno pretehta 

tudi vidik več prostega časa (in manj sredstev za alternativne moţnosti) in se s tem povečuje 

gledanost. Nenazadnje, pomemben zaključek raziskave je tudi v tem, da se je očitno pri 

gledanosti posredno potrdila teorija, ki pravi, da trenutno povečanje dohodka gre v večji meri 

v varčevanje in posledično manj v potrošnjo alternativ televiziji – in s tem se poveča 

gledanost. Na ţalost pa spremenljivka dolgoročnega prihodka ni bila statistično značilna in 

zato teorije stalnega dohodka, ki pravi, da se dolgoročno gledano gledanost zmanjša z boljšim 

dohodkom (po predvidevanjih na račun alternativnih moţnosti informiranja, zabave in 

preţivljanja prostega časa), ni potrdila. Tudi na tej točki odpiramo pomembna vrata 

nadaljnjim raziskavam: vključitev še več dejavnikov, predvsem neposredno vezanih na 

potrošnjo gospodinjstev. 

Z vključitvijo dodatnih spremenljivk v raziskavo vpliva dejavnikov na gledanost televizijskih 

programov, ki so bile pridobljene le na letni ravni, se je pokazalo, da imajo statistično 

značilne spremenljivke (starost, finančno stanje v gospodinjstvu, ostali televizijski programi 
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in brezposelnost) enak vpliv kot v raziskavi na mesečni ravni, kar potrjuje konsistentnost 

raziskave. Zaradi velike količine podatkov na mesečni ravni pa se je postavljen model vpliva 

dejavnikov na gledanost televizijskih programov lahko uporabilo tudi na vzorcu posameznih 

drţav, vključenih v raziskavo, ter na vzorcu izključno drţavnih in izključno komercialnih 

televizijskih programov. Te raziskave so pokazale, da je v večini primerov vpliv dejavnikov 

skladen s predstavljeno teorijo, se pa pojavljajo tudi dejavniki, ki imajo v posamezni drţavi 

drugačen vpliv od predvidenega. To nakazuje na dejstvo, da je bil skromen obseg literature in 

raziskav, ki so preučevale dejavnike vpliva na gledanost televizijskih programov, vsekakor 

omejitev pri postavljanju hipotez v tej raziskavi. Poleg tega je uporaba alternativnih 

spremenljivk zaradi pomanjkanja podatkov tudi vprašljiva. Z vpeljavo primernih 

spremenljivk, med njimi tudi nepravih spremenljivk za merjenje vpliva v različnih obdobjih 

oziroma nelinearnosti vpliva, se bo v prihodnjih raziskavah to vprašanje razjasnilo.  

V raziskavi o vplivu gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje televizijskih programov se 

je pokazal odločilen vpliv gledanosti. Čeprav je rezultat pričakovan, ima empirični dokaz 

dodano vrednost v tem, da je preučevanje gledanosti vsekakor smotrno nadaljevati in 

nadgrajevati. Poleg gledanosti se je pokazal tudi pričakovani pozitiven vpliv deleţa 

širokopasovnega interneta na poslovanje ter negativen vpliv deleţa GSM uporabnikov. 

Presenetljiv (in v nasprotju s postavljeno hipotezo) pa se je pokazal vpliv velikosti trga, ki je 

bil negativen. To lahko pripišem omejitvi tega dela raziskave, ki je bil zaradi pomanjka nja 

finančnih podatkov televizijskih programov opravljen le na vzorcu drţav Slovenija, Italija in 

Velika Britanija. Vpliv dejavnika velikost trga v primeru Slovenije predstavlja anomalijo in 

zato ta del raziskave vsekakor potrebuje razširitev na večje število trgov. 

Raziskava, opravljena v magistrski nalogi, je vsekakor lahko temelj tovrstnim raziskavam, na 

katerem bi se dalo zgraditi model vpliva dejavnikov, ki vplivajo na gledanost, ter vpliv 

gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje televizijskih programov. Vsekakor je treba 

raziskavo razširiti na večje število trgov. Prav tako pa je potrebno sistematsko pridobivanje 

podatkov za dejavnike, ki niso bili vključeni v to raziskavo. Dolgoročno sistematično zbiranje 

podatkov, uporaba novih tehnologij za pridobivanje podatkov in uporaba ustreznih modelov 

lahko privede do učinkovitejšega raziskovanja vpliva na televizijske programe, tako z vidika 

raziskovanja druţbenega vpliva kot tudi v pomoč managementu televizijskih programov pri 

sprejemanju njihovih odločitev.  
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Priloga 1 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 3,325 0,000  

Italija -0,021 0,901 10,146 

Velika Britanija -0,192 0,251 11,733 

Češka republika  0,993 0,000 6,787 

Državna/komercialna  -1,399 0,000 2,108 

Starost  0,053 0,000 2,538 

Obrestna mera -0,039 0,039 4,535 

Index cen življenskih potrebščin -0,26 0,000 6,736 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 
zadnjih 12 mesecih 

-0,005 0,352 9,773 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 

mesecih 

0,010 0,001 7,749 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,012 0,107 9,477 

Kazalnik zaupanja potrošnikov  -0,015 0,006 4,704 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,130 0,043 2,852 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

-0,069 0,083 6,020 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,342 

n 2264 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni  

 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 
verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 

standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni 

 



 

 

Priloga 1 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 

televizijski programi 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 0,252 0,110  

Državna/komercialna  -1,354 0,000 2,014 

Starost  0,052 0,000 2,321 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 

mesecih 

0,011 0,000 3,681 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,030 0,000 1,773 

Kazalnik zaupanja potrošnikov  -0,016 0,000 2,779 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,424 0,000 1,275 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

-0,300 0,000 1,747 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,326 

n 2264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično 
značilnimi spremenljivkami 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 
verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 

standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni s statistično značilnimi 
spremenljivkami 

 



 

 

Priloga 2 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v Sloveniji 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 0,922 0,478  

Državna/komercialna  -2,473 0,000 13,619 

Starost  0,095 0,000 14,204 

Obrestna mera 0,059 0,048 6,344 

Index cen življenskih potrebščin -0,026 0,008 9,488 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 

zadnjih 12 mesecih 

-0,004 0,654 3,073 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 
mesecih 

0,006 0,278 6,084 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,003 0,854 1,719 

Kazalnik zaupanja potrošnikov -0,011 0,223 2,520 

Brezposelnost (na prebivalca) -0,038 0,815 3,222 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

0,539 0,000 2,932 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,177 

n 660 

 

 



 

 

Priloga 2 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski 
programi v Sloveniji 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v Sloveniji 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 

standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v 
Sloveniji 

  



 

 

Priloga 2 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 

televizijski programi v Sloveniji 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 0,728 0,415  

Državna/komercialna  -2.462 0,000 13,590 

Starost  0,094 0,000 14,171 

Obrestna mera 0,069 0,012 5,511 

Index cen življenskih potrebščin -0,023 0,002 5,415 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

0,503 0,000 2,155 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,179 

n 660 

 



 

 

Priloga 2 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski 
programi v Sloveniji 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 
verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 

televizijski programi v Sloveniji 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi 

spremenljivkami – vsi televizijski programi v Sloveniji 

 



 

 

Priloga 3 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v Italiji 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 8,468 0,000  

Drţavna/komercialna -0,127 0,302 2,000 

Starost  0,042 0,000 2,051 

Obrestna mera 0,195 0,002 3,396 

Index cen življe nskih potrebščin -0,104 0,000 4,381 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 

zadnjih 12 mesecih 

0,028 0,248 4,663 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 

mesecih 

-0,018 0,076 5,356 

Finančno stanje v gospodinjstvu -0,000 0,990 1,682 

Kazalnik zaupanja potrošnikov 0,012 0,486 2,585 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,295 0,069 2,466 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

0,564 0,000 4,240 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,185 

n 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 3 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski 
programi v Italiji 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v Italiji 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 

standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v 
Italiji 

 



 

 

Priloga 3 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 

televizijski programi v Italiji 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 7,914 0,000  

Starost  0,037 0,000 1,025 

Obrestna mera 0,169 0,001 2,312 

Index cen življenjskih potrebščin -0,097 0,000 2,854 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,341 0,025 2,180 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

0,527 0,000 3,960 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,185 

n 504 

 

 



 

 

Priloga 3 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično 
značilnimi spremenljivkami – vsi televizijski programi v Italiji 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 
televizijski programi v Italiji 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi 

spremenljivkami – vsi televizijski programi v Italiji 

 



 

 

Priloga 4 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v Veliki Britaniji 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 13,264 0,000  

Državna/komercialna  -1,262 0,000 1,850 

Starost  0,061 0,000 1,879 

Obrestna mera 0,025 0,077 2,738 

Index cen življenskih potrebščin -0,146 0,000 28,717 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 

zadnjih 12 mesecih 

-0,009 0,081 8,777 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 
mesecih 

-0,003 0,393 29,291 

Finančno stanje v gospodinjstvu -0,010 0,227 3,044 

Kazalnik zaupanja potrošnikov -0,000 0,869 7,607 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,131 0,055 5,614 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

0,276 0,000 19,330 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,926 

n 600 

 



 

 

Priloga 4 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski 
programi v Veliki Britaniji 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v Veliki Britaniji 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v 

Veliki Britaniji 

 

 



 

 

Priloga 4 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 

televizijski programi v Veliki Britaniji 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 5,975 0,000  

Drţavna/komercialna -0,613 0,000 1,850 

Starost  0,032 0,000 1,879 

Index cen ţivljenskih potrebščin  -0,068 0,000 19,923 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 

zadnjih 12 mesecih 

-0,006 0,000 5,328 

Finančno stanje v gospodinjstvu -0,007 0,003 2,237 

Gledanost ostalih TV (na prebivalca) 0,139 0,000 16,153 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,974 

n 600 

 



 

 

Priloga 4 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično 
značilnimi spremenljivkami – vsi televizijski programi v Veliki Britaniji 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 
verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 

televizijski programi v Veliki Britaniji 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi 

spremenljivkami – vsi televizijski programi v Veliki Britaniji 

 



 

 

Priloga 5 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v Češki republiki 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 10,856 0,001  

Državna/komercialna  -2,935 0,000 1,691 

Starost  0,046 0,000 1,737 

Obrestna mera -0,047 0,424 3,275 

Index cen življenskih potrebščin -0,076 0,006 19,656 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 

zadnjih 12 mesecih 

0,003 0,846 3,342 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 
mesecih 

0,005 0,552 6,255 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,016 0,142 1,670 

Kazalnik zaupanja potrošnikov -0,009 0,456 3,936 

Brezposelnost (na prebivalca) -0,072 0,680 5,963 

Gledanost ostalih TV (na prebivalca) 0,150 0,311 7,426 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,569 

n 500 

 

 



 

 

Priloga 5 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski 
programi v Češki republiki 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programo v Češki republiki 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – vsi televizijski programi v 

Češki republiki 

 



 

 

Priloga 5 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 

televizijski programi v Češki republiki 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 8,088 0,001  

Državna/komercialna  -2,939 0,000 1,690 

Starost  0,046 0,000 1,739 

Index cen življenskih potrebščin -0,048 0,006 1,049 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,558 

n 528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 5 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično 
značilnimi spremenljivkami – vsi televizijski programi v Češki republiki 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – vsi 
televizijski programi v Češki republiki 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi 

spremenljivkami – vsi televizijski programi v Češki republiki 

 



 

 

Priloga 6 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni – drţavni televizijski programi 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 2,167 0,002  

Italija 0,526 0,000 9,731 

Velika Britanija -0,353 0,013 11,284 

Češka republika 0,153 0,181 7,528 

Starost  0,057 0,000 1,463 

Obrestna mera -0,025 0,124 4,498 

Index cen življenskih potrebščin -0,028 0,000 6,790 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 
zadnjih 12 mesecih 

0,003 0,529 9,488 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 

mesecih 

0,009 0,001 7,802 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,011 0,071 9,157 

Kazalnik zaupanja potrošnikov  -0,014 0,001 4,598 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,092 0,085 2,878 

Gledanost ostalih TV (na prebivalca) -0,010 0,763 6,294 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,681 

n 970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 6 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – drţavni 
televizijski programi 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni – drţavni televizijski programi 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 

standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni – drţavni televizijski programi 

 



 

 

Priloga 6 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – 

drţavni televizijski programi 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 1,292 0,000  

Italija 0,654 0,000 6,084 

Velika Britanija -0,235 0,001 2,977 

Češka republika  0,204 0,010 3,613 

Starost  0,057 0,000 1,459 

Index cen življenskih potrebščin -0,023 0,000 1,950 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 

mesecih 

0,010 0,000 5,296 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,013 0,018 8,238 

Kazalnik zaupanja potrošnikov  -0,015 0,001 4,589 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,132 0,002 1,866 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,681 

n 970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 6 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično 
značilnimi spremenljivkami – drţavni televizijski programi 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – 
drţavni televizijski programi 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi 

spremenljivkami – drţavni televizijski programi 

 



 

 

 Priloga 7 

 Rezultati regresijske analize na mesečni ravni – komercialni televizijski programi 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 3,065 0,007  

Italija -0,417 0,087 10,821 

Velika Britanija -0,081 0,731 12,183 

Češka republika  1,840 0,000 6,205 

Starost  0,052 0,000 1,854 

Obrestna mera -0,049 0,064 4,560 

Index cen življenskih potrebščin -0,024 0,008 6,731 

Finančna situacija v gospodinjstvu v 
zadnjih 12 mesecih 

-0,011 0,145 10,007 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 

mesecih 

0,012 0,009 7,721 

Finančno stanje v gospodinjstvu 0,013 0,224 9,755 

Kazalnik zaupanja potrošnikov  -0,015 0,045 4,791 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,168 0,066 2,837 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

-0,115 0,039 5,807 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,422 

n 1294 

 



 

 

Priloga 7 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – komercialni 
televizijski programi 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 
verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni – komercialni televizijski programi 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni – komercialni televizijski 

programi 

 



 

 

Priloga 7 

Rezultati regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – 

komercialni televizijski programi 

 

Spremenljivka Percialni 

regresijski 
koeficient 

P-vrednost VIF 

Kostanta 3,465 0,002  

Italija -0,727 0,000 3,039 

Velika Britanija -0,352 0,020 5,002 

Češka republika  1,826 0,000 4,928 

Starost  0,053 0,000 1,854 

Obrestna mera -0,046 0,074 4,340 

Index cen življenskih potrebščin -0,023 0,011 6,652 

Ekonomsko stanje v zadnjih 12 

mesecih 

0,008 0,026 5,269 

Kazalnik zaupanja potrošnikov  -0,013 0,066 4,581 

Brezposelnost (na prebivalca) 0,138 0,123 2,703 

Gledanost ostalih TV (na 

prebivalca) 

-0,115 0,038 5,749 

Popravljen determinacijski koeficient R2 0,422 

n 1294 

 

 



 

 

Priloga 7 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično 
značilnimi spremenljivkami – komercialni televizijski programi 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 
verjetnosti regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami – 

komercialni televizijski programi 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize na mesečni ravni s statistično značilnimi 

spremenljivkami – komercialni televizijski programi 

 



 

 

Priloga 8 

Rezultati regresijske analize na letni ravni 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na letni ravni 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 
verjetnosti regresijske analize na letni ravni 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 

standardiziranih ostankov regresijske analize na letni ravni 

 

 



 

 

Priloga 8 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize na letni ravni s statistično značilnimi 
spremenljivkami 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize na letni ravni s statistično značilnimi spremenljivkami 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 

standardiziranih ostankov regresijske analize na letni ravni s statistično značilnimi 
spremenljivkami 

 



 

 

Priloga 9 

Rezultati regresijske analize vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize vpliva gledanosti in njenih 
dejavnikov na poslovanje z vsemi spremenljivkami 

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 
verjetnosti regresijske analize vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 
standardiziranih ostankov regresijske analize vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na 

poslovanje 

 



 

 

Priloga 9 

Histogram standardiziranih ostankov regresijske analize vpliva gledanosti in njenih 
dejavnikov na poslovanje s statistično značilnimi spremenljivkami  

 

Normalen grafikon kumulativnih verjetnosti opazovanih in napovedanih kumulativnih 

verjetnosti regresijske analize vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na poslovanje s 
statistično značilnimi spremenljivkami 

 

Razsevni diagram standardiziranih ocenjenih vrednosti odvisne spremenljivke in 

standardiziranih ostankov regresijske analize vpliva gledanosti in njenih dejavnikov na 
poslovanje s statistično značilnimi spremenljivkami 

 


