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III 

POVZETEK 

V teoretičnem delu naloge so predstavljena mnenja strokovnjakov ter opredelitve in 

značilnosti množičnih medijev, televizije, stresa, sprostitve in sprostivene televizije. 

Predstavljeni so učinki, vplivi in posledice gledanja televizije s posebnim poudarkom na 

povzročanju stresa ter njegovih posledicah. V tem okviru so predstavljeni tudi načini 

obrambe proti stresu in tehnike sproščanja. V empiričnem delu je predstavljena 

statistična analiza odgovorov anketirancev na anketni vprašalnik, vezan na navade TV 

gledalcev, njihovi podvrženosti stresu ter potrebi po sprostitvi. Namen raziskave je bil 

ugotoviti stopnjo in vzroke (ne)zadovoljstva gledalcev s ponudbo TV programov ter 

podvrženosti stresu, želje po sprostitvi ter potrebe po sprostitvenih TV vsebinah. 

Ključne besede: množični mediji, televizija, novice, oglasi, stres, sprostitev, tehnike 

sproščanja, sprostitvene vsebine, sprostitvena televizija. 

SUMMARY 

In the theoretical part of the thesis are shown expert’s opinions, definitions and 

characteristics of mass media, emphasizing the television, stress, relax and relaxing 

television. There are also presented impacts, influences and consequences of watching 

TV, emphasizing the stress’ causing and its negative consequences. In this context are 

also presented various types of coping with stress and relaxing techniques. In the 

empirical part is presented the statistical analysis of the questionary’s respondents, 

regarding TV audience’s habits, their subjection to stress and relaxing needs, with the 

aim to find out the level and reasons of the audience (dis)satisfaction with the TV offer, 

their subjection to stress, their relaxing needs and needs for relaxing TV contents. 

Key words: mass media, television, news, advertisements, stress, relax, relaxing 

techniques, relaxing contents, relaxing television. 
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1 UVOD 

Nahajamo se v obdobju, v katerem se soočamo z vedno pomembnejšimi 

ekološkimi, političnimi in ekonomskimi problemi, s terorizmom, s strahom pred vojno 

in ekonomsko krizo, z vedno hitrejšim ritmom življenja ob ogromnemu številu 

informacij in z vsem drugim, kar prizadene naš stil življenja. Vse to vpliva na večanje 

podvrženosti stresu in drugim psihološkim in fizičnim obolenjem. Vsak dan se 

srečujemo z grozotami, zlimi dejanji in s stresnimi napadi informacij, ki so skorajda 

postali del našega vsakdana. Veliko ljudi ne prenese več neprestanega stresa, pritiskov, 

težav in stisk. Obenem zavestno, predvsem pa podzavestno, trpimo zaradi vedno 

obsežnejšega onesnaževanja okolja, rušenja ekosistema, izumiranja živalskih in 

rastlinskih vrst ter drugih ekoloških težav, ki v vedno večji meri prizadevajo naravno 

okolje, v katerem živimo. Potrebujemo oddih. 

Razširjena navada »sprostitve«, prisotna pri večini slovenske populacije, je 

gledanje televizije. Na televiziji pa je prisotna ponudba TV programov, ki v veliki meri 

še povečujejo podvrženost stresu, saj vsebujejo stresne napade informacij, slik in zvoka. 

Večina televizijskih gledalcev se niti ne zaveda tega negativnega vpliva televizije in 

tako nadaljuje z gledanjem raznih TV programov s posledičnim večanjem stresa. 

Potrebno se je zavedati, da za sprostitev potrebujemo popolnoma drugo vrsto TV 

programov. Zavedati se moramo, da lahko izbiramo TV programe, ki so za nas najbolj 

primerni in ki na nas ne vplivajo negativno ampak sproščujoče. 

Na podlagi tega sem se odločila opraviti posebno raziskavo, vezano na ponudbo 

televizijskih programov, na stres in na sprostitev. Želela sem pridobiti podatke o 

zadovoljstvu oz. nezadovoljstvu prebivalcev Slovenije s ponudbo televizijskih 

programov, o njihovi podvrženosti stresu in načinih sproščanja. S tako pridobljenimi 

informacijami sem poskusila pridobiti pomembne podatke o ciljni skupini in njenih 

potrebah ter željah z namenom ugotovitve potreb po drugačnih, sprostitvenih 

televizijskih programih. 

Za kakovostno proučevanje in interpretiranje rezultatov analize pridobljenih 

primarnih podatkov sem morala najprej proučiti primerno domačo in tujo literaturo, 

vezano na obravnavana področja. S pomočjo literature sem poglobila svoje znanje na 

področju televizije in medijev, posredovanju informacij, stresu, sprostitvi, novicah in 

oglasih. 

Po zaključenem teoretičnem delu sem opravila statistično analizo podatkov, ki sem 

jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika. Odločila sem se za telefonsko 

anketiranje na naključno izbranem vzorcu 500 prebivalcev Republike Slovenije na 

podlagi polstrukturiranega anketnega vprašalnika. Telefonsko anketiranje je opravila 

agencija, ki mi ji posredovala vse potrebne numerične in besedne podatke v programih 
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Excel in SPSS 16.0. Na podlagi tega sem nato opravila statistično analizo, interpretacijo 

rezultatov analize in podala sklepe ter priporočila. 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, v kolikšni meri so proučevane osebe nezadovoljne 

s ponudbo televizijskih programov, ki so dosegljivi na slovenskem ozemlju, in kakšne 

so potrebe po sprostitvenih TV programih. V primeru, da bi se izkazalo, da je v 

Sloveniji prisotna dovolj obsežna skupina ljudi, ki potrebuje in si želi pomoč in oddih 

ob gledanju in poslušanju novih sprostitvenih TV programov, bi ta raziskava 

predstavljala izhodišče za pilotni test uvedbe TV programa, ki bi predstavljal ponudbo 

kakovostnega in originalnega programa za sprostitev, in za morebitno eksperimentalno 

raziskavo prispevanja TV programa k sprostitvi proučevane skupine. 

Raziskavo sem opravila predvsem zato, da bi z magistrsko nalogo lahko pridobila 

dragocene primarne podatke o potrebah po sprostitvenih televizijskih programih, o 

potrebah, okusih in željah, vezanih na gledanje TV programov, stres in sprostitev. na 

osnovi tega bi tudi zasnovala izhodišča za uvedbo novih sprostitvenih TV programov. 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

V magistrski nalogi sem obravnavala področje televizije in njen vpliv na gledalce, 

področje informacij in posredovanje le teh, področja oglasov, novic, stresa, sprostitve in 

sprostitvene televizije. V empiričnem delu sem proučevala področje zadovoljstva s 

ponujenimi TV programi, podvrženost stresu, željo in potrebo po sprostitvi ter 

zanimanje za alternativno rešitev z drugačnim TV programom, ki bi ponujal 

sprostitvene posnetke in pozitivno vplival na televizijskega gledalca. 

Osnovni problem, na osnovi katerega sem se odločila za opravljanje raziskave, je 

vezan na razširjeno navado tako imenovane »sprostitve« ob gledanju najrazličnejših 

televizijskih programov, ki je prisotna pri večini slovenske populacije. Na televiziji so 

namreč prisotni razni programi, ki v veliki meri še povečajo podvrženost stresu, zaradi 

narave predvajanih vsebin. Problem pa postane resnejši ob pomisleku na dejstvo, da se 

večina televizijskih gledalcev v bistvu ne zaveda tega negativnega vpliva. 

1.2 Namen in cilji 

Namen raziskave, opravljene v magistrski nalogi, je ugotoviti, v kolikšni meri so 

proučevane osebe nezadovoljne s ponudbo TV programov, ki so dosegljivi na 

slovenskem ozemlju, in kakšne so potrebe gledalcev po drugačnih, sprostitvenih TV 

programih. Ugotoviti je potrebno vzroke oziroma dejavnike nezadovoljstva s sedanjo 

TV ponudbo in dejavnike, ki izražajo potrebe gledalcev po sprostitvenih TV programih. 

Potrebno je tudi ugotoviti in proučiti splošno podvrženost stresu proučevanih 

televizijskih gledalcev, njihovo potrebo in željo po sprostitvi ter možnost sprostitve od 

stresa z gledanjem in poslušanjem drugačnega, sprostitvenega TV programa. V tem 

kontekstu je potrebno ugotoviti vzroke in dejavnike, ki bi lahko osebe privedli do 
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sprostitve od vsakdanjega stresa in ki bi lahko bili vključeni v sprostitvene TV 

programe. 

V primeru, da bi se izkazalo, da je v Sloveniji prisotna dovolj obsežna skupina 

ljudi, ki potrebuje in si želi pomoč in oddih ob gledanju in poslušanju sprostitvenih TV 

programov, bi ta raziskava predstavljala izhodišče za pilotni test uvedbe tovrstnih TV 

programov, ki bi predstavljali ponudbo kakovostnih in originalnih programov za 

sprostitev, in za morebitno eksperimentalno raziskavo prispevanja tovrstnih TV 

programov k sprostitvi proučevane skupine. 

Cilji raziskave so ugotoviti: 

− kolikšna je stopnja nezadovoljstva s trenutno ponudbo TV programov s strani 

prebivalcev Slovenije, 

− kateri so ključni vzroki in dejavniki nezadovoljstva prebivalcev Slovenije s 

trenutno ponudbo TV programov,  

− kolikšni stopnji stresa so v povprečju podvrženi prebivalci Slovenije, 

− kolikšno potrebo po sprostitvi imajo prebivalci Slovenije, 

− kakšen bi bil idealen TV program po mnenju prebivalcev Slovenije, 

− na kakšen način se prebivalci Slovenije učinkovito sprostijo, 

− kakšen je odnos prebivalcev Slovenije do že obstoječih sprostitvenih TV 

programov oz. programov, ki ponujajo sprostitvene vsebine, 

− ali so prebivalci Slovenije pripravljeni gledati tudi drugačno vrsto TV 

programa in katere lastnosti bi tak TV program moral imeti, da bi ga želeli 

gledati in se ob tem sprostiti. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

V opravljeni raziskavi predpostavljam, da: 

− je pomemben delež oseb v Sloveniji nezadovoljen s prisotno ponudbo TV 

programov, 

− je večina oseb v Sloveniji zmožna podati svoje mnenje o ponujenih TV 

programih, 

− je pomemben delež oseb v Sloveniji podvržen stresu, 

− so v Sloveniji prisotne osebe, ki potrebujejo oddih od stresa, 

− je v Sloveniji prisoten delež oseb, ki bi se sprostil ob gledanju posnetkov 

naravnih lepot, 

− je v Sloveniji prisoten delež oseb, ki bi se sprostil ob poslušanju kakovostne 

instrumentalne in lahke klasične glasbe, 

− je v Sloveniji prisoten delež oseb, ki bi gledal in poslušal sprostitvene TV 

programe. 
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Omejitve opravljene raziskave so: 

− omejila se bom na proučevanje mnenj prebivalcev Slovenije, 

− omejila se bom na večja slovenska mesta, v katerih bodo izvedena telefonska 

anketiranja, 

− pri proučevanju mnenj anketirancev se bom omejila na področja stresa, 

sprostitve, psihologije, informacij in televizije, 

− omejila se bom na obravnavo izbranih slovenskih (nacionalnih, regionalnih in 

lokalnih) TV programov, izbranih TV programov sosednjih držav ter nekaj 

izbranih mednarodnih TV programov. 

Pri rezultatih raziskave se bom omejila na proučevani vzorec 500 naključno 

izbranih prebivalcev Slovenije. 
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2 TELEVIZIJA KOT MNOŽIČNI MEDIJ 

»Učinek medija je močen in intenziven samo zato, ker je njegova vsebina drugi 

medij« (Marshall McLuhan v Levinson 1999, 37). 

Strokovnjaki v literaturi podajajo različne definicije in opredelitve televizije in 

množičnih medijev. Prav tako drugače opredeljujejo in opisujejo njihove vloge, funkcije 

in namene. Večina njih pa soglaša z bistvenimi značilnostmi ter poteku razvoja 

množičnih medijev.  

Po Uleju (1996, 71) so se množični mediji začeli razvijati v začetku 20. stoletja. 

»Televiziji kot množičnemu mediju [pa] pripisujemo več kot petdesetletni obstoj, saj se 

je skupaj z radiom razvila iz preteklih tehnologij – telefon, telegraf, gibljiva slika in 

snemanje zvoka« (Žilič 2007, 44). Vsak nov medij torej vsebuje nekatere značilnosti 

predhodnih medijev, na podlagi katerih se je razvil, vendar je ravno tako vsak medij 

zase poseben in vsebuje mnogo različnih značilnosti in funkcij. Ali kot pravi Levinson: 

res je, da so knjige in časopisi prinesli svet do nas, vendar sta nas radio in TV pripeljala 

v svet, na samo prizorišče dogajanja (Levinson 1999, 40). 

Razvoj vsakega novega medija je v zgodovini vedno predstavljal tudi novo 

informacijsko revolucijo. Fang (1997, xvii) opredeljuje šest obdobij v zahodni 

zgodovini, v katerih je bila prisotna informacijska revolucija. Ta obdobja si sledijo v 

časovnem razponu od 6. stoletja p. n. š. pa vse do danes. Po Fangu so bile informacijske 

revolucije sledeče: 

− Revolucija pisanja, ki se je začela v stari Grčiji v 8. stoletju p. n. š. z začetkom 

fonetične abecede. 

− Revolucija tiska, ki se je razvila v Evropi v drugi polovici 15. stoletja na 

podlagi uvoženega papirja iz Kitajske in izumom tiska Johanna Gutemberga. 

− Revolucija množičnih medijev, ki se je začela v zahodni Evropi in vzhodnih 

državah ZDA v sredini 19. stoletja z razvojem produkcije papirja in metod 

tiskanja ter z izumom telegrafa. 

− Revolucija zabavnih programov, ki se je začela v Evropi in Ameriki proti 

koncu 19. stoletja s tehnologijami, kot so nosilci zvoka, cenovno dosegljivi 

fotoaparati, prve videokamere. 

− Revolucija informacij na dom, ki se je razvila v sredini 20. stoletja s 

spreminjanjem doma v centralno lokacijo pridobivanja informacij in zabavnih 

programov na podlagi telefona, radia, snemanja, napredovanja tehnologij tiska 

ter poceni univerzalnih poštnih storitev. 

− Informacijska hitra cesta je sedanja informacijska revolucija in se je začela z 

razvojem osebnih računalnikov, satelitov in vizualnih tehnologij, na podlagi 

katerih komuniciranje bistveno zmanjšuje potrebe po prevozu na delo, študij in 

zabavo (Fang 1997, xvii). 
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Kot zgoraj navedeno, »ko napredujemo skozi zgodovino komuniciranja, 

ugotovimo, da vsak novi medij vzame predhodnega kot svojo vsebino (po mnenju 

McLuhana), in tako je govor kot najstarejši medij prisoten v skoraj vseh novih medijih« 

(Levinson 1999, 42). Kot nadgradnja McLuhanovega mnenja o medijih pa sledita še dve 

bistveni značilnosti medijev: 

− »uporabnik je vsebina« (McLuhan v Levinson 1999, 39), 

− »medij je sporočilo« (McLuhan 2003, 7). 

2.1  Množični mediji 

»Po podatkih Medianine raziskave preživimo Slovenci s klasičnimi množičnimi 

mediji, se pravi s časopisi, z radiom in s televizijo, več kot sedem ur dnevno« (Košir 

1996, 30). 

Avtorji na različne načine opredeljujejo množične medije oziroma tako imenovana 

občila ali sredstva javnega obveščanja, saj kot pravi Downes (2002, 1) »ni prisotne 

natančne ali dogovorjene definicije medijev«. V nadaljevanju pa je navedenih nekaj 

najpogostejših definicij in opredelitev. 

»Občilo ali medij je vsako komunikacijsko sredstvo, na primer knjiga, časopis, 

letak, plakat, v sodobni komunikaciji pa tudi radio, televizija, medmrežje [...]. Za občila, 

ki so dostopna široki javnosti, govorimo, da so množična občila« (Wikipedia 2009). 

Po Žiličevi pa se termin 'množični mediji' »nanaša na organizirana sredstva 

komuniciranja, ki so odprta mnogim sprejemnikom v kratkem času in majhnem 

prostoru«. Seveda so podani kriteriji zelo relativni, »saj so bili zgodnji mediji (tiskane 

knjige ali pamfleti) dostopni le manjšini v družbi, ki je bila pismena in blizu krogom, ki 

so publikacije izdajali« (Žilič 2007, 43). 

Po mnenju Koširja (1996, 30) pa vsa poimenovanja o množičnih medijih, naj bodo 

to časopis, radio, televizija, video, filmi, knjige, plošče in drugo, »govorijo o tem, da 

imamo opraviti z nečim javnim in množičnim, in z nečim, kar posreduje.« 

Posebno definicijo medijev je podal John Fiske v svojem delu Introduction to 

Communication Studies iz leta 1982. V tem delu navaja tri glavne skupine medijev: 

− Predstavitveni mediji: opisuje jih kot komuniciranje obraza, glasu in telesa 

oziroma kot verbalna in neverbalna komunikacija pri osebnih odnosih. 

− Predstavljajoči mediji: so predvsem mediji, ki vključujejo pisanje, risanje, 

fotografiranje, glasbeno komponiranje, arhitekturo in urejanje okolja. To so 

mediji, ki vsebujejo komuniciranje. 

− Mehanični mediji: to so na primer: radio, televizija, video, kino, tisk, telefon in 

drugi mediji, ki jih uporabljamo za posredovanje informacij oz. komuniciranja 

(Downes 2002, 1). 
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McQuail je opredelil množične medije kot »sredstva komuniciranja, ki delujejo v 

velikih razsežnostih in dosegajo skoraj vsakega posameznika v družbi«. Izraz 'množični 

mediji' se po njegovem mnenju nanaša »na številne medije, ki so uveljavljeni v družbi – 

tiskane medije, film, radio, televizijo« (McQuail v Žilič 2007, 27). Ob teh medijih pa se 

danes soočamo tudi s številnimi novimi vrstami medijev, ki so bolj individualni in 

interaktivni. Kljub temu pa je le malo znakov, da so tradicionalni množični mediji v 

zatonu. »Pomembnost množičnih medijev pa je še vedno v njihovem fenomenu, ki se 

nanaša na univerzalnost v dosegu, veliki razširjenosti (popularnosti) in javnemu 

značaju. Vse te značilnosti množičnih medijev se kažejo v delovanju političnega in 

kulturnega življenja v družbi« (McQuail v Žilič 2007, 27). 

Na podlagi navedenih opredelitev lahko povzamem naslednje ključne elemente 

definiranja množičnih medijev: 

− komunikacijsko sredstvo, 

− dostopno širši javnosti, 

− organizirano sredstvo komuniciranja, 

− komuniciranje s posredovanjem, 

− univerzalen doseg 

− velika razširjenost, 

− javen značaj. 

Tako lahko z enim stavkom podam osnovno strnjeno opredelitev množičnih 

medijev kot: organizirana in zelo razširjena sredstva komuniciranja, ki posredujejo 

informacije javnega značaja in so z univerzalnim dosegom dostopna širši javnosti. 

2.2 Vloga, značilnosti in funkcije množičnih medijev 

Po osnovnih opredelitvah množičnih medijev je za njihovo razumevanje potrebno 

le te spoznati bolj podrobno. Ker so množični mediji komunikacijsko sredstvo, je jasno, 

da njihove vloge, značilnosti in funkcije opredeljujemo predvsem v povezavi z družbo. 

Na ta način tudi avtorji opredeljujejo navedene elemente in pomen medijev v skladu z 

različnimi vidiki njihovega komuniciranja s širšo javnostjo. 

Žiličeva, na primer, opredeljuje različne vloge medijev, predvsem v odnosu do 

politike in do kulture. Tako v odnosu do politike množični mediji postopoma postajajo 

»ključni element v procesu demokratične politike z omogočanjem komunikacijskega 

polja in kanalov za široko razpravo, za razširjanje različnih informacij in stališč« ter 

»sredstva za uveljavljanje moči za tiste, ki imajo privilegiran dostop do medijev 

(politiki in predstavniki vlade)« (Žilič 2007, 27). 

V odnosu do kulture pa množični mediji zavzemajo drugo vlogo, in sicer: 

»oblikujejo primarni vir definiranja in vtisa o družbeni realnosti in izražanja skupne 
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identitete« ter »predstavljajo najpogostejšo obliko preživljanja prostega časa, ki 

omogoča največje skupno kulturno okolje« (Žilič 2007, 28). 

Množični mediji imajo posebno in pomembno vlogo tudi pri družbenih 

spremembah. S posredovanjem določenih informacij, s katerimi interpretiramo 

dogodke, hkrati gradimo »sekundarne« dogodke. Družbene spremembe, zaznane po 

določenem času, pa pomenijo rezultat razumevanja dogodkov, seveda glede na 

medijsko interpretacijo in ne zgolj dogodkov samih. »Tako ne moremo zanikati, da 

imajo množični mediji pomembno vlogo pri konstrukciji naše sedanjosti in prihodnosti« 

(Žilič 2007, 30). 

Bistvene razlike med množičnimi mediji in neposrednimi osebnimi interakcijami 

izvirajo iz njihovih ključnih značilnosti. Med temi za množične medije Moore (1991, 

104-105) opredeljuje: 

− komuniciranje enega vira z veliko množico ljudi, 

− zelo malo možnosti za odzivanje na množične medije s strani občinstva, saj je 

komuniciranje enosmerno, 

− zagotavljanje novic in razvedrila po vnaprej določenem obrazcu, 

− običajno prizadevanje poslovanja z dobičkom ter 

− uporaba razvitih tehnologij. 

Za normalne neposredne osebne interakcije pa Moore opredeljuje naslednje 

značilnosti: 

− potek komunikacije neposredno med ljudmi, 

− prisotnost izmenjave idej (dvosmerno komuniciranje), 

− vnaprej nedoločena trajanje in format, 

− običajno brez razvite tehnologije (Moore 1991, 105). 

Zgoraj naštete pa seveda še zdaleč niso vse značilnosti množičnih medijev. 

»Hoynes (2001) predlaga štiri osnovne karakteristike medijev, ki delujejo v javnem 

interesu«, in sicer: različnost, inovativnost, vsebina ter neodvisnost. Različnost zato, ker 

»v demokraciji morajo mediji predstavljati široko paleto pogledov in izkušenj, ki so 

prisotni v družbi«. Inovativnost zato, ker so »impresivni tehnološki potencial in velika 

finančna vlaganja v medijski industriji povezana s kreativnostjo in inovativnostjo v 

obliki in vsebini«. Vsebina zato, ker »morajo mediji ponuditi kvalitetne programe in 

zajemajo ključne družbene teme«. Neodvisnost pa zato, ker morajo mediji »ponujati 

državljanom informacije in stališča, ki so neodvisna od centrov moči v družbi« (Žilič 

2007, 36–37). 

Seveda gre pri tem za značilnosti, ki naj bi veljale za vse množične medije, vendar 

zaradi različnih družbenih ureditev, moči lastnikov medijev in drugih političnih ali 

verskih vzrokov, te značilnosti mnogokrat niso v celoti prisotne. 
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McQuail v svojem delu Towards a Sociology of Mass Communications (1969) 

navaja sedem ključnih značilnosti množičnih medijev: 

1. Običajno potrebujejo formalne organizacije. 

2. Namenjeni so širši javnosti. 

3. So javni – njihove vsebine so namenjene vsem, distribucija pa je relativno 

informalna. 

4. Javnosti so heterogene – ljudje, ki živijo v različnih razmerah in z različnimi 

kulturami. 

5. Lahko vzpostavijo sočasen kontakt s širokim številom oseb na daljavo. 

6. Odnos med oddajnikom in javnostjo temelji na znanju ljudi, ki poznajo 

množične medije samo kot njihovo javno vlogo komunikatorja. 

7. Pri javnosti množičnih medijev gre za skupino posameznikov, povezanih s 

skupnimi interesi, vedenjskimi oblikami in cilji (Downes 2002, 5). 

Spet druge značilnosti množičnih medijev pa navaja Vivian (2006, 3), in sicer: 

− Preko medijev se učimo skoraj vse, kar vemo o dogajanju po svetu. 

− V moderni demokraciji smo lahko informirani in vpleteni le v primeru, da 

množični mediji dobro delujejo. 

− Ljudje potrebujejo množične medije za javno izražanje lastnih idej. 

− Množični mediji so najpomembnejše orodje za propagandiste, oglaševalce in 

druge prepričevalce za vpliv na občinstvo. 

Drugačen pogled na značilnosti množičnih medijev lahko zasledimo pri Žiličevi, ko 

opredeljuje tri osnovne elemente, ki določajo obliko, pomen in lastnosti množičnih 

medijev. Po njegovem mnenju so ti elementi: določeni komunikacijski nameni, potrebe, 

uporaba, kot na primer informiranje, zabavanje, izobraževanje idr., tehnologija, ki 

omogoča, da komuniciramo na velikih razdaljah, ter oblike družbenega organiziranja, ki 

omogočajo ustrezne lastnosti in ogrodje za izbiro ustrezne tehnologije za komuniciranje 

v širšem družbenem okolju (Žilič 2007, 43). 

Poleg vloge in značilnosti medijev pa je potrebno razumeti tudi funkcije, ki jih le ti 

opravljajo v okviru širšega družbenega okolja. »Sodobne komunikološke teorije 

navajajo naslednje osrednje naloge: informirati, oblikovati javno mnenje, vzgajati in 

zabavati« (Košir 1996, 50).  

Pomemben del za razumevanje vloge, značilnosti in funkcij množičnih medijev pa 

je etika, ki je pri teh prisotna, in odnos oziroma upoštevanje etike s strani odločevalcev 

v javnih medijih. Christian in ostali, na primer, izpostavljajo pet etičnih dolžnosti oz. 

odgovornosti v medijskih institucijah, in sicer odgovornost do samega sebe, do javnosti, 

do lastnikov in do organizacije, do stroke ter nenazadnje do družbe (Christian v Žilič 

2007, 95–96). 
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Vezano na to obstajajo štiri ključna področja, ki se soočajo z etičnimi odločitvami:  

1. Služenje javnosti in tržišču. 

2. Dileme o programih. 

3. Etika v informativnih in dnevnoaktualnih programih. 

4. Etika v oglaševanju (Žilič 2007, 96–98). 

2.3  Televizija 

»Ta instrument lahko uči, lahko pojasni in lahko celo navdihne. Vendar to lahko 

počne samo, v kolikor se ljudje odločijo ga uporabiti v te namene. Sicer ni nič drugega 

kot le žice in luči v škatli« (Edward R. Murrow v Cyber College 2007). 

Televizijo lahko opredelimo na mnogo različnih načinov, iz različnih vidikov in iz 

raznih področij. Vidimo jo lahko kot tehnološko napravo, kot tehnologijo za prenos slik 

in zvoka, kot ustanovo, kot razvedrilo, kot komunikacijsko, izobraževalno ali 

prepričevalno sredstvo in mnogo drugega. V skladu s tem je v literaturi prisotnih veliko 

različnih definicij televizije. Nekaj teh je navedenih v nadaljevanju. 

»Televizíja (tudi televízija) (z znano kratico TV) je tehnologija prenosa negibnih ali 

gibajočih se slik in zvoka na daljavo« (Wikipedia 2009). Vendar ni samo to. Televizija 

je lahko tudi »sopomenka za televizijski sprejemnik, napravo, ki oddaja televizijsko 

sliko, in ustanovo, ki se ukvarja s takšno dejavnostjo. Televizija je tudi krajše ime za 

televizijsko postajo« (Wikipedia 2009). 

Po mnenju Bourieuja (2001, 12) je televizija »izrazno sredstvo, s pomočjo katerega 

lahko, teoretično gledano, nagovorimo vse ljudi«. Spet drugo definicijo podaja Brody 

(2003, 3), ko pravi, da je televizija sodelujoč medij, v katerem različne discipline in 

področja delujejo skupaj, z namenom ustvariti končni produkt. Ena izmed socioloških 

definicij televizije pa pravi, da je televizija »značilni produkt moderne industrijske 

družbe« (Fiske 2003, 2). 

Seveda malo ljudi razmišlja o televiziji kot le tehnologiji. Beseda 'televizija' izvira 

iz grške besede »tele« ter latinske besede »visio«, kar dobesedno pomeni pogled daleč 

oziroma dalekovidnost (Palmer 2006, 1). Ko govorimo o televiziji kot tehnologiji, 

moramo tudi iz tega vidika nekoliko razširiti misli. Televizija je namreč več kot le 

tehnologija. Ne gre samo za skupek žic, kovin in stekla. Televizija vsebuje bistvo, ki je 

vezano na kontekst, na način, kako je le ta običajno uporabljena in kje se nahaja. Ne gre 

le za napravo, ampak tudi za niz obnašanj in običajev, ki so povezani z njeno uporabo. 

Na podlagi tega ne govorimo o televiziji, ko le ta služi za igranje video igric, prenašanje 

računalniških signalov ali gledanje DVD-jev. Le recepcija omrežij in kanalov resnično 

tvori televizijo (Lotz 2007, 29). 

Poleg iskanja in razumevanja različnih opredelitev televizije je pomembno vedeti, 

vsaj okvirno, kdaj in kako je nastala. K njenemu izumu je prispevalo mnogo 
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izumiteljev, med katerimi sta bila dva izumitelja ključna. »Osnovno idejo televizije – 

razstavljanje slike pri oddajniku na množico posameznih točk, ki jih elektronski 

prenosnik v sprejemniku ponovno sestavi v enotno podobo – si je zamislil Paul 

Nipkow«. Na podlagi tega je v letu 1884 prijavil svojo iznajdbo 'elektronskega 

teleskopa' pri patentnem uradu v Berlinu. Druga pomembna osebnost je bil Ferdinand 

Braun, ki je leta 1897 med številnimi izumitelji izdal prvo katodno-oscilografsko cev. 

Šele 34 let kasneje (leta 1931) je bila javnosti prvič predstavljena popolna elektronska 

televizija in kmalu za tem so najbolj razvite države začele s predvajanjem rednega 

televizijskega programa (Košir 1996, 44). 

»Televizija že več kot 50 let predstavlja najboljši in najbolj učinkovit način 

komuniciranja s širšo javnostjo. To se verjetno ne bo tako hitro spremenilo. Kar se 

spreminja je naša definicija o širši javnosti in vrednote, ki jih le tej pripisujemo« 

(Palmer 2006, 1). 

2.3.1 Značilnosti televizije 

O pomenu, vlogi, funkciji in značilnostih televizije ni bilo nikoli soglasja. »Za 

mnoge kritike je televizija ostala dejavnik redukcije, ki banalizira tako novice kot druge 

sestavine programov; za druge kritike je bila negativna sila, ki ne popači le novic, 

marveč tudi vsebine, ki se skrivajo za njimi« (Briggs 2005, 239). 

Pri Žiličevi zasledimo prisotnost močne vezi med političnimi institucijami in 

televizijo. Tako v svojem delu citira Gitlina (1980, 10), ki pravi, da je televizija »ena 

osnovnih političnih in ideoloških institucij družbe. Omeniti je treba njeno široko 

dejavnost: funkcijo postavljanja vrstnega reda obravnave dogodkov, njen delež pri 

uveljavljanju kulturnih norm in – kar je morda najbolj pomembno – njene dejavnosti v 

odnosu do tistih, ki vladajo v dominantnih institucijah« (Žilič 2007, 31). To misel pa še 

razširi, ko citira McQuaila: »[t]elevizija pomeni osrednji vir informiranja za večino ljudi 

in osrednjo vez med politiki in državljani. Druga vloga je izobraževalna – za otroke in 

odrasle. Prav tako je televizija običajno največji kanal za oglaševanje v družbi, s čimer 

se podpira vloga zabavanja« (Žilič 2007, 44). 

Poleg političnega vidika glede funkcije televizije pa Žiličeva navaja tudi druge 

značilnosti le te, ko pravi, da je ena izmed značilnosti televizije »težnja in zmožnost 

posredovanja slikovne in zvočne podobe družbe, kar ji omogoča delovanje kot »okno v 

svet v realnem času«. Ne glede na to, da se večina dogodkov, ki jih vidimo na televiziji, 

ne ponuja v živo, televizija, kot pravi Žiličeva, poskuša dajati iluzijo delovanja v 

»realnosti«. »Njena zelo pomembna značilnost je občutek intimnosti in osebnega 

angažiranja, ki se razvije med gledalcem in voditeljem ali drugimi »medijskimi 

osebnostmi« na TV in gledalci« (Žilič 2007, 44). 

Fiske podaja vrsto raznih pridevnikov za opis značilnosti televizije, med katerimi: 

kratkotrajna, postranska, specifična, konkretna in dramatična v svoji obliki. Temu 
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dodaja, da »njen pomen izvira iz kontrastov in iz omejitev navideznih protislovnih 

znakov, njena 'logika' pa je oralna in vizuelna« (Fiske 2003, 3). Temu dodaja, da gre pri 

televiziji za človeški izum, delo, ki ga opravlja, pa je rezultat človekove izbire, kulturnih 

odločitev ter socialnih pritiskov. »Medij se odziva na pogoje, v katerih obstaja. Za 

televizijo ni naravno predstaviti realnost na način, na katerega jo predstavlja, ravno tako 

kot to ni naravno za jezik« (Fiske 2003, 5). 

Z vidika vezi med mediji (tudi TV) in ideologijami Downes (2002, 28) navaja nekaj 

bistvenih značilnosti tega odnosa: medij komunicira ideje; predstavlja realnost javnosti; 

vsebine določajo ljudje, ki imajo svoje vidike; nobena vsebina ne obstaja brez ponujanja 

pozicije oziroma vidika uporabniku; javnost razume sporočilo v skladu s svojim 

znanjem; vse medijske institucije so v lasti nekoga. 

V povezavi z zgoraj navedenim Vogrinc (1995, 153) pravi, da je televizija »glavna 

proizvajalka »vsakdanjosti«, ni pa ne edina, ne prva«. To misel nadaljuje z razlago o 

splošno uveljavljenem prepričanju, da gibljiva slika prizorišča ter lokalni zvok 

predstavljata prednost TV v poročanju, kar pa postane sporno ob vprašanju statusa 

avtentifikacije, ki jo opravlja posnetek dogajanja. »Novinar, ki je z ekipo na kraju 

dogajanja, deluje kot priča dogajanja in ne kot udeleženec (Connell 1980), v tej vlogi pa 

zastopa hkrati instanco TV glede na gledalca in gledalca nasproti dogodku« (Vogrinc 

1995, 153–154). 

Vloga in značilnosti televizije kot institucije oziroma ustanove so odvisne tako od 

predvajanih vsebin kot od oblike njihove družbe. Najosnovnejša delitev televizijskih 

ustanov je delitev na javne in zasebne televizije. Trenutni trend gledanosti javnih in 

zasebnih televizij izraža v povprečju večjo gledanost zasebnih v primerjavi z javnimi 

televizijami. »Kljub vztrajni rasti povprečnega časa gledanja je liberalizacija 

televizijskih trgov pospešila drobljenje nacionalnih gledalstev, pri čemer so nekdanji 

državni televizijski akterji izgubili znatne tržne deleže« (Open society institute 2006, 

42). Z druge strani pa je zasebna televizija v večini evropskih držav v rokah majhnega 

števila akterjev, glavnina nacionalnih gledalstev pa je osredotočena na omejeno število 

programov, ponavadi ne več kot na tri. »V splošnem imajo zasebne televizijske postaje 

največja občinstva. Leta 2003 so javni televizijski programi zabeležili večje nacionalne 

dežele gledanosti zgolj v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Italiji, na Poljskem, v 

Romuniji in Veliki Britaniji« (Open society institute 2006, 42). 

Pri tem gre le za strnjen in poenostavljen pregled trendov, vezanih na javno in 

zasebno televizijo, kar seveda ne predstavlja temelj poznavanja za ta sektor, saj kot 

pravi Žiličeva (2007, 27): »Kompleksna vloga medijev, še posebno javne televizije, 

zahteva široko teoretsko podlago, ki posega na različna področja znanosti.« 

Poleg trenda večanja gledanosti zasebnih televizij v primerjavi z javnimi, je v 

porastu tudi gledanost televizije nasploh, čeprav so pred leti nekateri medijski 

komentatorji, v času razmaha interneta, predvideli konec televizije. »Trdili so, da bo 
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gledalce bolj privlačila interaktivnost, ki jo ponuja internet, kot pa tradicionalno pasivni 

način konsumpcije televizije. Toda kljub bliskovitemu širjenju interneta je televizija 

ostala privlačna za množice gledalcev po vsem svetu.« Še več. V zadnjih letih je 

gledanje televizije celo v porastu, kar je razvidno iz naslednjih podatkov, vezanih na 

raziskavo, opravljeno v Evropi. V zahodni Evropi se je dnevni čas gledanja TV med 

odraslimi zvišal s 195 minut, kolikor je znašal leta 1997, na 217 minut v letu 2003. V 

zahodni Evropi pa z 208 minut, kolikor je znašal leta 2000, na 228 minut v letu 2003, 

kot kažejo podatki iz leta 2004 s strani IP International Marketing Committee, 

Television (Open society institute 2006, 40). 

Za pridobitev tovrstnih podatkov je potrebno proučevanje televizijskih trgov. Le ti 

so opredeljeni na podlagi skupnega števila gospodinjstev, v katerih so prisotni 

televizijski aparati, ki lahko sprejemajo oddaje s strani glavnih mestnih oddajnikov. V 

današnjem hitro spreminjajočem se televizijskem trgu, relativne velikosti lokalnih trgov 

zgubljajo pomen. Ta podatek tako ostaja pomemben le za kupce medijev ali za podjetja, 

ki kupujejo in prodajajo televizijske postaje (Blumenthal in Goodenough 2006, 6). 

Kot pravi Spiegel (2004, 42), vsekakor je televizija še daleč od odriva s strani 

interneta, celo nasprotno, televizija je izkoristila in sprejela »nevarnost« .com sveta in 

ponovno potrdila svojo dolgoletno vlogo v zabavni industriji, programiranju in 

ekonomski realnosti elektronskih medijev. 

2.3.2 Televizija in komuniciranje 

Osnovna funkcija televizije je komuniciranje s širšo javnostjo. Zaradi pomena, ki 

ga ima komuniciranje v okviru televizije in medijev na sploh, je treba ta pojem dobro 

razumeti. »Komuniciranje je sporazumevanje, občevanje, sistem izmenjevanja simbolov 

ali informacij med informacijskim virom in sprejemnikom« (Wikipedia 2009). 

Potrebno pa je tudi razumeti razliko med komuniciranjem in komunikacijo. Razlika 

je v tem, da gre pri komuniciranju za dejanje, pri komunikaciji pa za proces. 

»Komunikacija je torej proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in 

interpretirajo sporočila oz. simbole, ki so povezani z določenim pomenom« (Wikipedia 

2009). 

Pri komunikaciji gre običajno za dvosmeren proces, vendar se pri določenih 

medijih, kot je televizija, soočamo z enosmerno komunikacijo, v kateri je vsebina v TV 

programu sporočevalec, javnost je naslovnik, televizijski aparat pa je komunikacijski 

kanal, ki posreduje sporočilo od sporočevalca do naslovnika. Komunikacija je torej 

vpeta v proces, ki »poteka od sporočevalca in njegovega »videnja«, oblikovanega v 

sporočilu, do naslovnika. Ta ga sprejema v določeni sporočanjski situaciji in ga razbira 

glede na socialnokulturne in osebne biografske značilnosti. Zato proučevanje medijskih 

besedil ni zadostno, da bi razumeli, kako ta besedila sprejemajo njihovi naslovniki« 

(Košir 1996, 51). 
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Iz sociološkega vidika lahko na podlagi tega rečemo, da »medijska vsebina še 

zdaleč ni samo to, kar njeni producenti ponudijo, temveč je medijski izdelek socialna 

stvaritev« (Košir 1996, 52). Seveda razumevanje zveze med mediji in občinstvom še 

zdaleč ni enostavno in se je skozi leta premikalo od ene skrajnosti k drugi: »od ideje o 

vsemogočnem mediju, ki s svojo vsebino neposredno vpliva na gledalca, bralca, 

poslušalca, do ideje o vsemogočnem občinstvu, ki z medijsko vsebino počne, kar ga je 

volja – interpretira, verjame ali ne, ter s svobodno voljo lahko zavrne medijsko 

»narkotizacijo« (Košir 1996, 52). Običajno pa se realnost nahaja nekje vmes. 

»Windahl in Signitzer (1992) razlagata, da sta prisotni dve osnovni tradiciji pri 

definiranju komunikacije – enosmerno sporočanje ter koncept dvosmerne izmenjave«. 

Pri tem navajata Theodorsena in Theodorsena (1992), ki definirata komunikacijo kot 

»prenos informacij, idej, vedenj ali občutkov z ene osebe ali skupine na drugo osebo ali 

skupino, predvsem preko simbolov« (Johanna Fawkes v Theaker 2001, 13). 

Za komuniciranje torej ne potrebujemo vedno besed. Kot pravi Johanna Fawkes, 

»je nemogoče ne komunicirati – ne potrebujemo besed, jezikoslovja ali sintakse. Človek 

je komuniciral pred in po nastanku jezika z uporabo zvokov in kretenj« (Theaker 2001, 

13). Tako tudi v televizijskih programih ne komuniciramo vedno z uporabo besed. Na 

razpolago imamo tudi najrazličnejše zvoke in slike oziroma video posnetke ali prenose. 

Praktično lahko z uporabo televizije komuniciramo veliko več, kot bi lahko le osebno. 

To pa pogosto povzroča tudi negativne vplive televizije na gledalce, ko jih ustrahuje ali 

vznemirja in vpliva na njihov stres. Enostaven primer so poročila. Če bi nekdo povedal 

le novico, da se je v določeni državi na drugi strani sveta začela vojna, bi to sprejeli kot 

slabo novico, vendar na nas ne bi imela močnega vpliva. Ko pa to novico zasledimo na 

televiziji, kjer so prisotni tudi vojni zvoki (bombe, streli, kriki) ter slike napadov (s 

prikazom ranjencev, mrtvih, nasilja ter strahu), nas to v veliko večji meri prizadene in 

sproži v nas neprijetne občutke, ki nam povečujejo stres. 

 Seveda se mora vsak posameznik odločiti, kaj bo komuniciral drugim in kaj bo 

sprejemal od možnih sporočil, ki jih drugi posredijejo preko televizije. O tem se je 

seveda mnogo lažje odločiti z dobrim poznavanjem komuniciranja in medijev. Sedaj 

imamo na razpolago veliko virov, s katerimi lahko dobimo vse potrebne informacije o 

komuniciranju in medijih, ki nas zanimajo. Do prejšnjega stoletja pa ni bilo tako. 

O »medijih« so ljudje začeli govoriti šele okoli leta 1920, o »komunikacijski 

revoluciji« pa šele v petdesetih letih prejšnjega stoletja, vsaj tako je navedeno v 

Oxfordovem slovarju angleškega jezika. Kljub temu pa so se s komunikacijskimi 

sredstvi ukvarjali kar nekaj stoletij prej. »Z retoriko, to je z raziskovanjem veščine 

ustnega in pisnega komuniciranja, so se zelo resno ubadali v stari Grčiji in v Rimu. Z 

njo so se ukvarjali v srednjem veku in s še večjo zavzetostjo v renesansi«, pa tudi v 

osemnajstem in devetnajstem stoletju. »Pojem »javno mnenje« pa se je pojavil proti 

koncu osemnajstega stoletja, zanimanje za »množice« pa se je začelo kazati od 
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zgodnjega devetnajstega stoletja dalje«. Vse to se je nadaljevalo vse do danes. V prvi 

polovici dvajsetega stoletja se je zanimanje raziskovalcev usmerilo k proučevanju 

propagande. Le nekoliko kasneje so nekateri ambiciozni retoriki še bolj poglobili 

pojmovanje komunikacije (Briggs 2005, 1). 

Pri proučevanju komuniciranja je imela prisotnost radia, še bolj pa televizije, veliko 

vlogo. Znanstveniki so namreč šele v časih radia začeli pripisovati pomen ustnemu 

komuniciranju (ki je bil značilen za antično Grčijo in srednji vek). Z začetkom 

televizijske ere se je v petdesetih letih začelo preučevanje vizualnega komuniciranja, 

spodbudila pa se je tudi rast interdisciplinarne teorije medijev. »Prispevki so prihajali iz 

ekonomije, zgodovine, književnosti, umetnosti, politične znanosti, psihologije, 

sociologije ter antropologije in so pripeljali do ustanavljanja univerzitetnih oddelkov za 

komunikologijo in kulturološke raziskave« (Briggs 2005, 2). 

Pri proučevanju komuniciranja se pojavlja mnogo različnih izrazov, ki 

opredeljujejo potek komunikacije. Berger (v Teaker 2001, 14) na primer navaja štiri 

nivoje komunikacije: 

− intrapersonalni nivo (misli), 

− interpersonalni nivo (pogovori), 

− komunikacija v majhnih skupinah (na primer predavanja), 

− množično komuniciranje. 

»Za množično komuniciranje množični mediji uporabljajo tisk, oddajanje ali 

telefonske žice za komuniciranje z ogromnim številom geografsko razpršenih ljudi« 

(Johanna Fawkers v Theaker 2001, 14). 

Pri proučevanju množičnega komuniciranja je potrebno tudi razumeti vlogo 

tržnikov in njihov način razmišljanja. »Tržniki večine izdelkov široke porabe skušajo z 

uporabo množičnega komuniciranja pritegniti pozornost velikega števila sedanjih in 

potencialnih potrošnikov. Z njihovega vidika je torej množično komuniciranje 

enosmerni tok informacij od tržnika do potrošnika« (Ule 1996, 70). Pri tem tržniki za 

komuniciranje s širšo javnostjo uporabljajo eno izmed oblik množičnega komuniciranja, 

najpogosteje oglaševanje ali publiciteto. Seveda pa na ta način ni nujno, da dosežejo 

učinkovito komunikacijo. To izhaja predvsem iz dejstva, da v primerjavi z medosebno 

komunikacijo tržnik z množičnim komuniciranjem izgubi možnost dodatnih pojasnitev 

sporočila, kar bi prispevalo k večji učinkovitosti sporočila. »Zato mora tržnik v 

komunikacijo vstopiti s poznavanjem ciljne javnosti in kako bo ta najverjetneje 

reagirala na prepričevalno sporočilo. Torej je treba poznati in razumeti procese reakcije 

prejemnika in implikacije, ki jih imajo za strategijo, ter načrtovanje tržnega 

komuniciranja« (Ule 1996, 71). 
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2.4 Televizijski programi 

Za razumevanje televizije in njenega komuniciranja s širšo javnostjo je potrebno 

tudi razumeti njene vsebine, programe in žanre. Značilnosti oziroma vsebine TV 

programov v določenih oblikah najdemo tudi v drugih množičnih medijih. Ena izmed 

ključnih vsebin v TV programih je zabava. »Skoraj vsi množični mediji vsebujejo 

komponento zabave. Tudi najbolj resen časopis ima občasno humoristični kotiček. 

Večina množičnih medijev pa je mešanica informiranja, zabave pa tudi prepričevanja« 

(Vivian 2006, 4). 

»Televizijski programi so se v preteklih letih skrajno dinamično razvijali. 

Programski formati so se nenehno mešali in obnavljali. Glavni trend je komercializacija, 

zabava pa preveva vse formate in tako ustvarja hibridno ponudbo« (Open society 

institute 2006, 42). 

Na televiziji tako zasledimo najrazličnejše vrste vsebin, ki se predvajajo v sklopu 

najrazličnejših oddaj. Najpogostejše so: 

− razvedrilne oddaje, 

− informativne oddaje, 

− vremenska napoved, 

− dnevnik, 

− reality show, 

− risanke, 

− filmi, 

− glasbene oddaje, 

− oddaje o umetnosti, 

− šport, 

− satirične oddaje, 

− dokumentarne oddaje, 

− igre in kvizi, 

− nadaljevanke, 

− oddaje za otroke in mnogo drugih. 

Pri tem je pomembno omeniti, da kakovostni dokumentarci pridobivajo vse večja 

občinstva. Raziskovalka Carine Dubois je zapisala: »[k]akovost teh dokumentarcev se 

je povečala s posebnimi efekti in tehnološkimi izpopolnitvami. Posledica je, da je te 

zelo drage projekte mogoče financirati samo še s koprodukcijami« (Open society 

institute 2006, 42). 

Ena izmed najpomembnejših oddaj, ki jih gledalci spremljajo na televiziji, so tako 

imenovane dnevno-informativne oddaje.  
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»Pred drugimi tipi oddaj jih odlikuje, da niso zgolj pasivno postavljene na urnik [...] 

ali se le približno nanašajo na poljubno izbrani aspekt ohlapno razumljene aktualnosti, 

marveč leto in dan vsak zvečer ob isti uri gomazenje sprotnega dogajanja izročijo 

gledalcu kot pregledno urejen in po ustaljenem postopku povezan snopič 

najpomembnejših poročil tega dne. V programih, ki poznajo TV dnevnik, je ta oddaja 

krononim vsakega posameznega dne, saj enost, istost, stalnost postopkov in 

protagonistov ustrezajo cikličnosti tedenskega programskega in koledarskega kolobarja, 

vsakič na novo nabrana vsebina pa tako navzlic temu, da so »novice v bistvu napisane 

vnaprej« (Fiske, 1987: 286), zagotavlja distinktivnost vsakega dogodenega dne« 

(Vogrinc 1995, 153). 

Ključni TV-žanr pri informativnih programih so TV novice, ki naj bi 

najneposredneje predstavljale realnost širši javnosti. »Funkcija programov, ki niso 

fikcijski, ampak informativni, naj ne bi bila podajanje novega znanja o »svetu«, ampak 

predvsem podajanje novih stvari v konvencionalni formi, torej v formi, ki je že vnaprej 

določena« (Jakopič 2006, 57). Seveda ne gre zanemariti dejstva, da na posredovanje 

informacij o dogodkih po svetu mnogokrat vplivajo tudi politični in ekonomski vidiki 

ter subjektivnost novinarjev. 

2.4.1 Posredovanje informacij 

Za učinkovito posredovanje informacij preko medijev je potrebno poznati tudi 

opredelitev in pomen informacije. »Informacija ima glede na kontekst različne pomene, 

ki pa so praviloma povezani s pojmi pomen, znanje, navodilo, komunikacija, 

predstavitev ali miselni stimulus« (Wikipedia 2009). 

»Glagol informare izvira iz latinščine, v angleškem in francoskem jeziku pa 

prvotno ne pomeni samo navesti dejstva, [...] ampak 'oblikovati mnenje'.« Informaciji so 

že nekaj stoletij pripisovali velik pomen, v devetnajstem stoletju, ko se je začelo 

spreminjati pojmovanje hitrosti in oddaljenosti, pa je dobila še večjega (Briggs 2005, 

183).  

V zadnjih stoletjih je bil pomen informacije v trojici: informacija, izobraževanje, 

razvedrilo. »Informacijo so v sedemnajstem in osemnajstem stoletju ponavadi opisovali 

z besedo poročilo, izobraževanje z izrazom učenje, razvedrilo z izrazom oddih, prosti 

čas ali zabava«. Ne glede na to, sta se oznaki informacijska družba in informacijska 

tehnologija uveljavili šele v obdobju 1970–1990 (Briggs 2005, 183). 

Kljub upadanju zaupanja v medije v zadnjih letih, iz raziskav izhaja, da je za 

evropsko prebivalstvo televizija še vedno glavni vir informacij. Po zadnjih podatkih je 

televizija v Romuniji in na Slovaškem glavni vir splošnih informacij za tri četrtine 

prebivalstva, v Estoniji pa je glavni vir mednarodnih in nacionalnih novic za večino 

prebivalstva. »Še vedno vseskozi potrjeno dejstvo je, da javna televizija ostaja glavni vir 

novic za največji del občinstva v [evropskih] državah [...]. Zgolj v peščici držav, na 
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primer v Republiki Češki, na Slovaškem in Madžarskem, zasebni programi privabljajo 

več gledalcev v času poročil« (Open society institute 2006, 40). 

Za razumevanje poteka posredovanja informacij in značilnosti njihovih vsebin 

oziroma sporočil, je potrebno nekoliko globlje preučevanje. Z vidika informiranja preko 

TV je značilno, da se pozornost usmeri na dogodke, ki zanimajo vse ljudi in jih tako 

označimo z besedo omnibus. »Omnibus so dogodki, ki, kakor pravimo, naj ne bi nikogar 

šokirali, pri katerih ni nobenega tveganja, ki ne razdvajajo ljudi, glede katerih se vsi 

strinjajo, ki se zdijo vsem zanimivi, vendar na tak način, da se ne dotaknejo ničesar 

pomembnega« (Bourieu 2001, 15). Vsakdanji dogodek predstavlja osnovo oziroma 

izhodiščno snov za informacijo, ki je zelo pomembna, ker je zanimiva za vse. Za tako 

informacijo pa potrebujemo čas, ki je na TV zelo pomembno blago. »In če porabimo 

tako dragocene minute za to, da govorimo o tako površinskih stvareh, pomeni, da so te 

tako površinske stvari v resnici zelo pomembne, saj prikrivajo nekaj zelo dragocenega« 

(Bourieu 2001, 16). 

Seveda je pomembno tudi razumeti, da informacije, ki jih posredujejo preko 

medijev, večinoma ne predstavljajo realnosti. »The media do not present reality, they 

re-present it. Besedna igra v angleškem stavku nazorno pove, kaj je bistveno za 

množična občila: da namreč ta ne kažejo stvarnosti, temveč jo pred-stavljajo. 

Reprezentirajo jo v smislu predstave, igre, ki jo uprizarjajo po dogovorjenih pravilih in 

v režiji tistih, ki te predstave plačujejo« (Košir 1996, 57). To seveda pomeni, da mediji 

ne posredujejo dejanske realnosti o dogajanju po svetu, temveč so le predstava. Tako so 

mediji praktično »reprezentacijski ali simbolni ali znakovni sistemi, ki jih moramo znati 

brati« pa tudi pre-brati. Za to je seveda potrebno znanje (Košir 1996, 57). 

Kot pravi Bourieu (2001, 17): »[t]elevizija kliče po dramatizaciji v obeh pomenih 

te besede: dogodek postavi na prizorišče in poveličuje njegovo težo, njegov dramatični, 

tragični značaj«. Po mnenju Koširja množični mediji »pred-stavljajo dogodke in ljudi v 

narativnih strukturah dveh vrst: resničnostnih (non-fiction) in izmišljenih (fiction) 

besedilih. Znotraj obojih (nefikcionalnih in fikcionalnih) pa je široka paleta stalnih oblik 

sporočanja ali žanrov« (Košir 1996, 58). 

Seveda pri vsem tem ne smemo zanemariti dejstva, da je za osebe, posebno 

novinarje, ne glede na odgovornost do lastnikov medijev in družbe, zelo težko oziroma 

skorajda nemogoče predstaviti realnost v popolni objektivnosti in nevtralnosti. »V tujih 

učbenikih o medijski vzgoji kar nekaj prostora namenjajo razmisleku o objektivnosti 

medijskih reprezentacij in v tem okviru o nevtralnosti, uravnoteženosti novinarskih 

sporočil. Ne eno ne drugo ne tretje v dobesednem smislu ni mogoče« (Košir 1996, 60). 

Poleg tega ne smemo pozabiti na dejstvo, da gre pri posredovanju informacij preko 

medijev predvsem za prepričevanje javnosti o nečem. Mediji na splošno stremijo k 

prepričevanju, čeprav za ta namen običajno uporabljajo uvodnike in komentarje, pri 

katerih je jasno razviden prepričevalen namen. »Najbolj očitno medijsko sporočilo, 
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namenjeno prepričevanju, je oglaševanje. Oglasi spodbujajo publiko k akciji – kupiti 

zobno pasto, koruzne kosmiče in avte. Stiki z javnostjo ravno tako stremijo k 

prepričevanju, vendar običajno ne spodbujajo takojšnjo reakcijo« (Vivian 2006, 4). 

2.4.2 Novice 

»Novinarje večinoma zanimajo izjemne stvari, izjemne zanje« (Bourieu 2001, 17). 

Ena izmed najpomembnejših in najbolj razširjenih vsebin, ki so prisotne na 

televiziji, so novice. »Osrednji del medijskih funkcij informiranja se nahaja v sporočilih, 

ki jih imenujemo novice. Sami novinarji se ne morejo dogovoriti o definiciji novic. Ena 

izmed uporabnih definicij je ta, da so novice poročilo o stvareh, ki jih ljudje želijo ali 

potrebujejo vedeti« (Vivian 2006, 3). 

Pri definiranju novic, ki so središče novinarstva, je potrebno najprej razumeti, da 

novica ni nekaj, kar se zgodi. »Dogodek se zgodi in lahko postane novica, če o njem 

kdo poroča« (Verčič 2002, 20). 

Po Koširju (1988) je novica »vrsta novinarskega sporočanja, ki praviloma 

upoveduje pretekle, že minule dogodke, in redkeje dogodke, ki naj bi se še zgodili. [...] 

najpomembnejša značilnost novice [je] to, da upoveduje dogodke, pri katerih je 

informacijsko ozadje splošno znano« (Petrovič 1998, 129).  

Nekoliko drugačno opredelitev novice zasledimo v Wikipediji, kjer je novica 

»vsaka nova informacija ali informacija o trenutnih dogodkih, ki je predstavljena v 

tiskovinah, oddajah, na internetu ali od-ust-do-ust tretjim oziroma širši javnosti« 

(Wikipedia 2009). 

Med drugim so novice tudi »družbena in kulturna institucija med mnogimi drugimi, 

s katerimi delijo mnoge značilnosti. Narejene so iz besed in slik, ki se tako združujejo v 

poseben podsistem znotraj jezika« (Petrovič 1998, 18). 

Po mnenju Verčiča je novica »najpomembnejši proizvod novinarskega dela. [...] 

Zelo pomembno je razumeti, da novinarji in uredniki odločajo, kaj je novica, in ne mi. 

Mi lahko naredimo samo to, da dogodek, ki utegne postati novica, pripravimo« (Verčič 

2002, 111). 

Čeprav se strokovnjaki, tako kot sami novinarji, ne morejo dogovoriti o natančni 

oziroma skupni definiciji novice, se vsi strinjajo z dejstvom, da novice niso resnice, saj 

pristransko in subjektivno pred-stavljajo dogodke. Kot pravi Košir (1996, 59): »produkt 

medijev so novice, ne pa resnice«. Novice so torej medijski izdelki, ki niso preslikava 

stvarnosti niti ne njen pokazatelj. Gre za sporočila o njenih različnih podobah oziroma o 

poročilu o določenem pogledu. Ravno ta pogled je odločujoč, saj mesto pogleda določa, 

kaj vidimo in kako vidimo ter kako to oblikujemo v medijsko sporočilo (Košir 1996, 

59). 

»Vsake novice so [...] »narejene« na podlagi selekcije, ki je zato vedno vprašljiva, 

saj je narejena na podlagi konteksta zgoščevanja, dokazovanja, generalizacije in 
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shematizacije, ki se sicer v 'zunanjem svetu' ne uporablja na enak način« (Jakopič 2006, 

57–58). 

Andrew Goodwin poudarja, da je glavno vprašanje pri novicah, »ali je serija 

pristranskih zgodb predstavljena pošteno oziroma ali primerno predstavlja serijo 

različnih stališč, ki jih ima publika« (Jakopič 2006, 59). 

Za boljše razumevanje novic je potrebno tudi poznati njihovo sestavo, elemente 

oziroma značilnosti. »Novica je praviloma sestavljena izjemno preprosto. [...] Vest je 

sestavljena samo iz odgovora na osnovna novinarska vprašanja, kje, kdaj in kaj se je 

zgodilo in kdo je vpleten v dogodek. Novica nikoli ne interpretira dogodka, se ne 

sprašuje po posledicah, ki jih lahko povzroči, in ne uči gledalcev« (Petrovič 1998, 129). 

Na splošno novinarje zanimajo neobičajni dogodki. Dogodki, ki niso vsakdanji. To 

seveda izvira tudi iz želja in zahtev gledalcev, ki jih najbolj zanimajo novice, vezane na 

dogodke, ki so nevsakdanji. Zaradi tega v dnevnikih »namenjajo toliko prostora 

običajno neobičajnemu, se pravi dogodkom v okviru običajnih predvidevanj, kot so 

požari, poplave, umori, dnevne novice« (Bourieu 2001, 17–18). 

»To dejstvo pa nasprotuje tradicionalni ideji, da so novice tu, da novinarji le 

poročajo zgodbo, da so novice tisto, kar se dogaja«. V bistvu pa so novice izbrane, 

včasih celo ustvarjene s strani novinarjev. »Novice niso le dejstva, marveč tudi retorika, 

s katero preko sporočila publika dojema realnost« (Jamienson 2002, 2). 

Pri tako imenovani retoriki, ki jo novinarji uporabljajo pri tvorjenju in sporočanju 

novic, lahko zasledimo bistvene elemente le teh. Bennett, na primer, navaja štiri 

elemente v novicah, ki gledalcem otežujejo resnično razumevanje dogodkov. »To so 

personalizacija, dramatizacija, fragmentacija in normalizacija. […] Glavna domneva je 

[…] vera v objektivno poročanje kot pravilno dozo« (Jakopič 2006, 59). Po drugi strani 

Petrovič (1998, 50) navaja druge štiri elemente, ki označujejo novico, in sicer: 

aktualnost, splošni interes, razumljivost in objektivnost, kar seveda skorajda nasprotuje 

s predhodno navedenim. 

Poleg tega navaja nekaj splošnih pravil, »po katerih se odločamo o pomembnosti 

oziroma nepomembnosti posameznega dogodka, o tem, ali bomo dogodek spremenili v 

televizijsko poročilo ali v novico«: 

− povezanost dogodka z elitnimi osebami (znano je bolj zanimivo), 

− povezanost dogodka z velikimi narodi (velik narod je bolj zanimiv), 

− geografska oddaljenost od dogodka (blizu je bolj zanimivo), 

− slaba novica je dobra novica (slabo je bolj zanimivo), 

− vloga in vpliv medija v okolici (nekaj velikega v lokalnem mediju je 

zanimivo), 

− kompozicija informativne oddaje (ko ni dovolj lokalnih novic, so zanimive tudi 

tuje), 
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− jasnost in enostavnost dogodka (enostavni in jasni so bolj zanimivi), 

− nepričakovanost (nepričakovano je bolj zanimivo), 

− kontinuiteta (več zaporednih novic o isti temi je bolj zanimivo, npr. vojne), 

− atraktivnost televizijskega posnetka (atraktiven je bolj zanimiv), 

− poosebljenost (dogodek, vezan na posameznika, je bolj zanimiv), 

− konfliktnost (konflikt je bolj zanimiv), 

− lastništvo nad medijem (to, kar veže lastnike z novico, bo prej na lastnem 

mediju), 

− napredek (sprememba na boljše je bolj zanimiva), 

− dramatičnost (dramatičnost, nenaden preobrat, napetost so bolj zanimivi), 

− ljubezen in seks (nedvomno privlačita pozornost gledalcev), 

− čustva (čustven dogodek je bolj zanimiv) (Petrovič 1998, 50–54). 

Jakopič navaja spet druge kriterije za izbiro oz. selekcijo novic, ki se bodo uvrstile 

v TV poročila, in sicer: 

− nepričakovanost, 

− konfliktnost,  

− privlačnost televizijskega posnetka,  

− krajevna pomembnost,  

− nedavnost,  

− negativnost (nesreče, kriminal),  

− kršitev pravil,  

− kršitev pravil v povezavi z moralnimi obsodbami,  

− zgodbe, ki se tičejo elite,  

− povezanost zgodb z velikimi narodi ipd. 

»Poleg teh kriterijev, ki določajo, ali je novica vredna objave, nekateri avtorji 

naštevajo še nekatere druge: napredek, dramatičnost, ljubezen in spolnost ter čustva« 

(Jakopič 2006, 57–58). 

Seveda vso dramatizacijo, retoriko in subjektivnost novic, ki jih poročajo novinarji, 

tako kot pogost očitek, da so samo slabe novice dobre novice, lahko opravičimo z enim 

stavkom: »to je njihovo delo. Najpomembnejša družbena vloga novinarstva je v tem, da 

pazi na nepravilnosti v družbi in o njih poroča vsem, ki bi jih to utegnilo zanimati, zato 

da bi se te nepravilnosti odpravile« (Verčič 2002, 111–112). 

Novice imajo tudi posebne značilnosti, ki vključujejo elemente fikcije in drame. 

Novice naj bi imele »določeno strukturo in konflikt, problem in razplet, naraščanje in 

sproščanje napetosti, uvod, jedro in zaključek. Navedeno niso le osnove drame, so tudi 

osnove pripovedništva« (Epstein 2000, 4–5). Po drugi strani pa se pogosto dogaja, da 
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novinarji izbirajo slike družbe, ki delujejo v prid nekaterih političnih skupin in vrednot 

ter očrnijo druge (Epstein 2000, 6). 

Ker novice nastanejo in so posredovane s strani ljudi, ki so člani določenih 

organizacij in ki imajo določene vere in vrednote, je zagotovo jasno, da vse te vere, 

vrednote, funkcije in interesi vplivajo na sporočila, ki jih mediji, posebno pa TV, 

posredujejo (Jamieson 2000, 2).  

2.4.3 Oglasi 

»Ekonomska propaganda nas ulovi vedno v trenutku, ko smo najbolj pozorni. 

Takrat udari, nasilno prekine logični tok našega doživljanja oddaje in nam podtakne 

svoje kukavičje jajce« (Dimitrij Kralj v Košir 1996, 70). 

Tako kot novice so tudi oglasi, ali t. i. reklame, del medijske funkcije informiranja. 

Oglase lahko zasledimo prav v vseh medijih, so pa še posebno močne in vplivne na TV, 

saj jih zaznavamo kot zvok in slika, kar prispeva k večjemu asociiranju realnosti.  

»TV oglasi ali reklame so del televizijskega programa, izdelane in plačane za in s 

strani organizacije, ki oblikuje sporočilo«. Seveda od tega dobro živijo predvsem 

zasebne televizije, saj prihodki od prodaje oglaševalnega prostora na TV predstavlja 

večji del njihovih prihodkov (Wikipedia 2009). 

Po Verčiču je oglaševanje »po svojem izvoru z mediji povezano kot zakup 

medijskega časa in prostora. V nasprotju z uredniškim prostorom medijev, [...] sta 

oglasni čas in prostor na voljo oglaševalcem, da medijskemu občinstvu povedo, karkoli 

hočejo (znotraj meja zakona)« (Verčič 2002, 22). 

Na oglaševanje lahko gledamo tudi kot na eno izmed oblik človeškega 

komuniciranja. »Za razvoj, izmenjevanje in nadzor oglaševanja je torej nujno 

razumevanje načina delovanja tako širšega kot ožjega sistema človeškega 

komuniciranja« (Ule 1996, 71). 

Seveda pa ustvarjalci reklam dobro poznajo področje komuniciranja, kot tudi 

mnogo drugih področij, kot so psihologija, ekonomija in druge. »Ustvarjalci reklam so 

mojstri osvajajočega šarma. Psihologi, raziskovalci tržišč, preučevalci življenjskih stilov 

in najrazličnejših okusov, izvrstni pesniki in pisatelji vrhunske domišljije, pa snemalci, 

režiserji, stilisti in dekoraterji iz najvišjih profesionalnih kakovostnih razredov, težko se 

jim je upreti« (Košir 1996, 71). 

Pomembno je razumeti, da mojstri oglaševanja »svojih sporočil ne streljajo v 

prazno. Dobro vedo, komu so namenjena. Poznajo življenjski stil ljudi, ki naj bi 

reklamirani izdelek kupili« (Košir 1996, 72). 

Posebna in zelo vplivna vrsta reklam, izumljena v zadnjih desetletjih, so sublimne 

reklame. Za te je značilno skrivno zapeljevanje oziroma vplivanje, ki ga občinstvo ne 

more spregledati in nanj deluje prisilno. Poleg vidnega in slušnega sporočila se skriva še 

nevidno in neizrečeno sporočilo. Primer sublimne reklame je na primer prizor novega 
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avta v nedotaknjeni naravi s sloganom »To je čudovit svet!«. Tovrstna reklama 

»posreduje tudi sporočilo, da avtomobil okolju ne škoduje. In sugerira družbi, naj mirne 

vesti še naprej kupuje avtomobile, čeprav vemo, da se prav zaradi premnožične uporabe 

jeklenih konjičkov zaščitna zračna plast vsako leto tanjša« (Košir 1996, 77-78). 

Tudi z reklamami, ki niso sublimne, lahko močno vplivamo na občinstvo. Zaradi 

tega reklame uporabljajo tudi v političnih kampanjah. »Vpliv TV reklam na občinstvo je 

bilo tako uspešno in prodorno, da je sedaj skoraj nemogoče za politika doseči uspešno 

volilno kampanjo v ZDA, ne da bi uporabil TV oglase. Zaradi tega so v nekaterih 

državah, kot je Francija, politične reklame na TV zelo omejene« (Wikipedia 2009). 

Za naročnika je pomembno dobro poznati in izvesti proces oglaševanja. Po Verčiču 

ta proces zajema šest vrst nalog: 

− Strategija – gre za določanje ciljev, ki jih želi naročnik doseči z oglaševanjem. 

− Kreativa – predstavlja oblikovno in vsebinsko zasnovo sporočila, s katerim 

poskušamo udejanjiti strategijo. 

− Produkcija – je priprava sporočila v formatu, ki se ga da prenesti v medijski 

čas in prostor.  

− Izvedba – fizično vtisne sporočila v medijsko obliko.  

− Medijsko načrtovanje – z njim načrtujemo medijski splet in pogostost 

pojavljanja sporočila v njem tako, da bo naročnik za porabljeni denar dobil kar 

največ. 

− Medijski zakup - pa se nanaša na samo izvedbo zakupa medijskega časa in 

prostora (Verčič 2002, 23). 

Pri preučevanju oglaševanja je pomembno tudi vedeti, da obstajata dve vrsti 

oglaševanja: 

− klasično oglaševanje oz. t. i. oglaševanje nad črto, ki temelji na zakupu 

oglasnega časa in prostora,  

− neklasično oglaševanje oz. t. i. oglaševanje pod črto, h kateremu spadajo vse 

oblike pošiljanja sporočil v smeri ciljnih skupin, ki ne temeljijo na zakupu 

medijskega časa in prostora (Verčič 2002, 23). 

Pri veliki večini TV oglasov gre za kratke reklamne spote, dolge od nekaj sekund 

pa vse do kar nekaj minut (Wikipedia 2009). Danes so TV oglasi postali tako krajši kot 

daljši od oglasov v preteklosti. Iz 60-sekundnega oglasa so prevzeli dominantni položaj 

30-sekundni oglasi. V zadnjih časih pa se širi tudi uporaba 10 in 15-sekundnih oglasov. 

Po drugi strani pa se je povečalo tudi število »info-oglasov«, ki trajajo približno 30 

minut, predvsem pri političnem oglaševanju v okviru volitev (White 1994, 1). 

Večina odraslih z leti postaja skeptična do reklam, in na njih lahko reklama vpliva 

le v relativni meri. Pri otrocih pa je doživljanje reklame drugače: otroci imajo radi 
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reklame. Reklame se ponavljajo in s časom postajajo otrokove dobre znanke. »Vesel je, 

ko jih vidi, saj pozna junake, besedilo mu je domače, tudi spremljajoči napev zapoje, še 

preden ta zazveni v spotu« (Košir 1996, 71). To doživljanje reklam s strani otrok izhaja 

predvsem iz dejstva, da so otroci neizkušeni, lahkoverni, spremenljivi in se nanje lahko 

vpliva. V glavi imajo še dovolj prostora, zato so zelo dojemljivi za nove vtise, tudi za 

imena blagovnih znamk, reklamne simbole in slogane. Otroci tudi nič ne vedo o tem, 

kakšne namere imajo oglaševalci in kako jih zanimajo zgolj prodajni uspehi. Reklamni 

spektakel otroci jemljejo resno in »se nekritično predajajo sirenskim zvokom reklame«. 

In kar je najpomembnejše: otroci so dobri reklamni agenti, saj imajo izjemno uspešne 

tehnike izsiljevanja staršev za nakup prav tistega izdelka, ki jim ga ponuja oglas (Košir 

1996, 72). 

Seveda lahko medijska vzgoja veliko pripomore k temu, da otroci postanejo kritični 

do oglaševanih izdelkov. »Pravi trenutek za dimistifikacijo reklame je takrat, ko je otrok 

razočaran nad stvarjo, ki si jo je tako želel. Dobil jo je, a ni uresničila njegovih 

pričakovanj.« V tem trenutku otrok potrebuje razlago o vplivu reklam, ki ustvarjajo 

prevelika pričakovanja (Košir 1996, 79). 

Zagotovo se je treba braniti pred močnimi vplivi reklam in se je treba naučiti 

kritičnega gledanja le teh, še posebno, ko pridemo do spoznanja, koliko reklam vidimo 

v življenju. Iz raziskave, ki so jo opravili v ZDA, izhajajo naslednji podatki: 

− pred zaključeno srednješolsko izobrazbo, bo povprečen otrok v ZDA videl na 

TV 360.000 reklam, 

do njegovega 65-tega leta se bo to število dvignilo na dva milijona reklam, 

− število reklam v eni uri v sklopu TV programov leto za letom narašča (Cyber 

College 2007). 

»Že mogoče, da so reklame škodljive in da nas zastrupljajo. Že mogoče, da 

zlorabljajo naivnost in emocionalno simboliko otrok. Že mogoče, da so s svojo 

subtilnostjo bolj zavajajoče kot informativne« (Košir 1996, 80). Še vedno pa so del 

našega vsakdana. 
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3 STRES 

V današnjem obdobju se soočamo z vedno pomembnejšimi ekološkimi, političnimi 

in ekonomskimi problemi, s terorizmom, z vojno in ekonomsko krizo. Vedno hitrejši 

ritem življenja in ogromno število informacij vedno bolj vplivajo na večanje 

podvrženosti stresu in drugim psihološkim in fizičnim obolenjem. »[P]ogosto imamo 

občutek, da nam zmanjkuje časa tako za vsakdanja opravila kot tudi za delo v službi. Ta 

občutek pomanjkanja časa pa vpliva na kakovost našega življenja« (Trojar in Orel 2004, 

4). Praktično živimo v obdobju zaskrbljenosti, stresa in terorizma. »Včasih je ime 

Columbine privedel k mislim čudovito gorsko cvetico in 11. september je bil samo dan 

na koledarju. Zgodovinske knjige, ki jih bodo brali naši pravnuki, bodo pripovedovale o 

alarmantnem večanju zdravstevnih in socialnih problemov, vezanih na napetosti in stres 

današnjega časa« (Charlesworth in Nathan 2004, 5). 

Stres pa ne predstavlja vedno negativno posledico obremenitve današnjega časa. 

Posebno v preteklosti, je kot »najboljši prijatelj pomagal preživeti ljudem skozi 

tisočletja, [...] v svetu, ki ga živimo danes, [pa] je postal zahrbten in neizprosen morilec 

številka 1«. Po dolgoletnih raziskavah in proučevanju stresa sedaj vemo, da je stres 

»razlog za številne bolezni in prezgodnje smrti, da je vzrok za številne nesreče in 

katastrofe, povzročitelj osebnih in družinskih tragedij, enostavno nemogoče je 

izračunati ogromne izgube, ki jih zaradi zmanjšanih sposobnosti pri delu povzroča 

gospodarstvu in še in še« (Schmidt 2001, 6). 

Proti t. i. negativnem stresu se je treba boriti in se z njim uspešno soočati. Kdaj pa 

lahko govorimo o uspešnem ali o neuspešnem soočanju s stresom? »Soočanje je tem 

bolj uspešno, čim bolj je usmerjeno k premagovanju problema. Manj uspešno je, kadar 

prevlada čustvena napetost in se usmerimo k neposredni razbremenitvi te napetosti 

(strahu, krivde, jeze) ne glede na prvotni cilj« (Musek 2005, 211). 

Običajno se niti ne zavedamo, kako nam nekonstruktivne emocionalne reakcije (kot 

so agresivni izbruhi) pogosto težave še povečajo. Za uspešno soočanje s težavami in 

konstruktivno reševanje nastalih problemov je po mnenju raziskovalcev potrebno težave 

jemati kot izziv. »Nasploh je torej obvladovanje obremenitev uspešnejše, če jih 

zaznamo kot izziv, ki nas spodbuja k premagovanju. Takrat je tudi bolj verjetno, da se 

bomo na obremenitve odzvali konstruktivno« (Musek 2005, 211). 

Mnogokrat pa se niti ne zavedamo, da smo pod stresom in pritiskom, svoje izbruhe 

jeze in strahu pa opravičujemo z značilnostmi našega karakterja. »Dober način, kako 

ugotoviti, kolikšni stopnji stresa so ljudje podvrženi«, kot pravi Elkin, »je le te vprašati 

glede stresa v njihovih življenjih«. Na ta način je bilo izvedenih veliko raziskav, 

vezanih na stres. V nadaljevanju pa so navedeni rezultati nekaterih raziskav, opravljenih 

v ZDA: 
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− 7 od 10 ljudi občuti stres v določenih delih tipičnega delovnega dne. Med temi 

je 30 % dejalo, da občutijo veliko stresa, 40 % pa le malo stresa v delovnih 

dneh; 

− 45 % intervjuvancev je mnenja, da so podvrženi višji stopnji stresa, kot so ji 

bili podvrženi njihovi starši; 

− intervjuvanci so tudi dejali, da v povprečju izgubijo živce petkrat na mesec. 

56 % pa je dejalo, da stres vpliva na njihova dejanja tako, da naredijo nekaj, za 

kar jim bo pozneje žal; 

− Približno 75 % intervjuvancev pa je mnenja, da jim stres otežuje večje uživanje 

v lastnem življenju (Elkin 1999, 10). 

Ne glede na negativne vplive, ki nam jih stres povzroča, ne smemo zanemariti 

dejstva, da bi se brez stresa »na spremembe odzivali mnogo bolj anemično in bi se manj 

učinkovito prilagajali spremembam« (Ihan 2004, 62). 

Za boljšo kakovost življenja s čim manjšo prisotnostjo negativnega stresa, je samo 

potrebno razumevanje njegovega delovanja in njegovih vzrokov ter uspešno soočanje z 

njim. Nedvomno drži, »da bomo z obvladovanjem stresa sami sebi podarili 

neprecenljivo darilo, daljše in kvalitetnejše življenje« (Schmidt 2001, 6). 

3.1  Opredelitev stresa 

V literaturi strokovnjaki podajajo najrazličnejše definicije stresa. V Wikipediji, na 

primer, opredeljujejo stres kot »biološki izraz, ki se nanaša na posledice neuspeha 

človeškega telesa, da se primerno odziva na emocionalne ali fizične pretnje organizmu, 

ne glede na to, ali je ta pretnja dejanska ali namišljena« (Wikipedia 2009). 

Po drugi strani Tyler (1978, 14) navaja, da gre pri stresu »za duševno in telesno 

reakcijo na spremembo«. Pri tem se je pomembno zavedati, da stres »ni situacija, ampak 

reakcija organizma« (Ihan 2004, 47). 

Po Lubanu je stres »reakcija organizma na dražljaje iz okolja; vključuje znake 

obrambe in prilagajanja. Iz različnih definicij lahko povzamemo, da je stres stanje 

napetosti organizma, v katerem se sproži obramba, pri čemer se organizem sooči z 

»ogrožujočo« okoliščino« (Luban 1994, 12). 

Ne glede na različne opredelitve stresa, ima ta beseda za različne ljudi različne 

pomene. »Nekateri mislijo na stres kot na napetost; drugi ga vidijo kot zaskrbljenost. 

Nekateri menijo, da je dober, drugi, da je slab. Resnica pa je, da vsi potrebujemo 

določeno količino stresa za preživetje« (Hart 1995, 4–5). 

Schmidt (2001, 7) opredeljuje stres kot »pripravo telesa na posebne obremenitve«. 

Pri tem nadaljuje s predstavitvijo izvora besede. »V medicino je izraz stres uvedel 

kanadski endokrinolog, [...] Hans Selye, leta 1949. Stres je označil kot program 
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telesnega prilagajanja novim okoliščinam, njegov odgovor na dražljaje okolja, kot 

psihosomatski mehanizem za uravnavanje in uravnoteženje napetosti«.  

Stres lahko razdelimo v dve skupini, in sicer kot samodejno reakcijo za preživetje 

ali kot neuravnoteženost izzivov in usposobljenosti. »Eno skrajnost tega stresa 

doživljamo kot prijeten občutek in motivacijo za nadaljnje dosežke, drugo pa kot strah 

in tesnobo, iz katere se izrodita bolezen in prezgodnja smrt« (Schmidt 2001, 7). Tema 

dvema oblikama stresa pravimo tudi pozitivni stres ali eustres ter negativni stres ali 

distres. Poznamo pa tudi akutni stres, to je stres, ki se sproži ob močni in kratkotrajni 

prisotnosti stresorja, ter kronični stres, ki se redno pojavlja in ki je zelo nevaren za 

zdravje. »Kronični stres je [namreč] pomembna težava, saj lahko pripelje do izgorelosti, 

do izgube imunske odpornosti, do psihosomatskih motenj in tako resno ogrozi naše 

zdravje« (Musek 2005, 209-210). 

Luban (1994, 12) pa, po drugi strani, opredeljuje stres kot obrambni mehanizem 

oziroma stanje splošnega alarma, kadar je naše telo fizično ali psihično napadeno. 

V nadaljevanju so predstavljene še nekatere opredelitve stresa, vezane na razne 

perspektive človeških stanj, ki jih navaja Seaward (2006, 5): 

− V vzhodnih filozofijah stres predstavlja odsotnost notranjega miru. 

− V zahodnih kulturah lahko stres opišemo kot izguba nadzora. 

− Serge Kahili King opredeljuje stres kot vsako spremembo, ki jo občuti 

posameznik. 

− Psihološko gledano pa Richard Lazarus opredeljuje stres kot stanje 

zaskrbljenosti, ki se pojavi, ko postanejo dogodki in odgovornosti večji od 

posameznikovih zmožnosti soočanja s temi. 

− Fiziološko gledano pa stres definiramo kot odnos med škodo in zdržljivostjo 

telesa. 

Na podlagi navedenih opredelitev lahko povzamem naslednje ključne elemente 

opredelitve stresa: 

− odziv telesa, 

− obrambni mehanizem telesa, 

− duševna in telesna reakcija, 

− stanje napetosti organizma, 

− priprava telesa na posebne obremenitve, 

− telesno prilagajanje novim okoliščinam, 

− psihosomatski mehanizem za uravnavanje in uravnoteženje napetosti, 

− vezano na emocionalne ali fizične pretnje, 

− reakcija na spremembe ali dražljaje iz okolja, 

− reakcija ob fizičnem ali psihičnem napadu ipd. 
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Pri večini definicij se tako pojavljata dva bistvena elementa, in sicer: 

− odziv, reakcija, priprava oz. obrambni mehanizem telesa, 

− spremembe okoliščin, pojavljanje obremenitev ali pretenj v okolju. 

Tako lahko z enim stavkom podam osnovno strnjeno opredelitev stresa kot: 

obrambni mehanizem telesa, s katerim se telo odziva na nove okoliščine, obremenitve 

ali fizične in emocionalne pretnje, ki se pojavijo v okolju. 

Po mnenju Selyeja je stres »nespecifični odziv telesa na vsako potrebo, na katero se 

mora prilagoditi, ne glede na to, ali gre za užitek ali bolečino«. Pri tem nadaljuje z 

razlago, da ne glede na to, ali je situacija pozitivna (npr. napredovanje v službi), ali 

negativna (npr. ločitev), je fiziološki odziv zelo podoben. »Telo, po mnenju Selyeja, ne 

pozna razlike med dobrim in škodljivim stresom« (Seaward 2006, 5). 

Vezano na to, je glede stresa pomembno imeti v mislih njegov razvoj in značilnosti, 

s katerimi naše telo in duševnost preusmeri tako, kot se je v evoluciji izkazalo 

optimalno za preživetje. »V osnovi gre torej za koristno reakcijo in stresni odziv sam po 

sebi ni nič slabega, če se sproži takrat, ko smo zares ogroženi. Stres brez razloga pa je 

seveda nepotrebna, škodljiva obremenitev organizma« (Ihan 2004, 41). »Po drugi strani 

pa nam zmerna, občasna obremenitev pomaga, da se bolje pripravimo na pomembno 

nalogo, ki nas čaka pri delu. Poleg slabih ima stres tudi dobre lastnosti. Hitro lahko 

reagiramo, ko je nujno (npr. prometna nesreča), pomaga nam, da dobro delujemo tudi 

pod pritiski in da naredimo delo do določenega roka« (Trojar in Orel 2004, 4). 

Na podlagi navedenega je jasno, da smo v večji ali manjši meri vsi podvrženi 

stresu. Vsakdo pa ga doživlja na drugačen način, »bodisi kot »mini stres« ali »mikro 

stres«, ki ga povzročajo dnevni stresorji (npr. ko na poti v službo ali iz službe obtiči v 

prometni gneči, ko se doma in v poklicu srečuje s težavami), bodisi kot »makro stres« 

ob nevsakdanjih, zato pa večjih in pomembnejših življenjskih spremembah in 

travmatskih dogodkih« (kot sta npr. izguba delovnega mesta ali ločitev) (Musek 2005, 

209). 

Kot že rečeno, je stres del našega vsakdana in se mu ne moremo izogniti. Ne glede 

na to, ali gre za majhne in pozitivne strese ali velike negativne strese, kako se bomo na 

stresne situacije odzvali opredeljuje vpliv, ki ga bo stres imel na naše življenje (Davis in 

drugi 2000, 1). 

3.2 Vzroki stresa 

Že na podlagi obstoječih opredelitev stresa lahko sklepamo, da so lahko vzroki 

stresa najrazličnejši. Praktično katerakoli sprememba v našem življenju in okolju lahko 

v nas sproži pozitiven ali negativen stres. Kljub temu strokovnjaki pogosto navajajo 

primere vzrokov stresa, tako da se jih lahko posamezniki lažje zavedajo. Mnogokrat 



Stres 

29 

namreč niti ne vemo, da smo pod stresom ali kaj je stres sprožilo. Za boljšo predstavo so 

v nadaljevanju navedeni primeri t. i. stresorjev oz. sprožilcev ali vzrokov stresa. 

Po Ihanovem mnenju, poleg duševnih stisk stres »sprožijo tudi ogrožujoča 

poškodba, bolezen, pretiran napor, stradanje, mraz ali kakšna druga nevarnost, z 

renčanjem divjega medveda vred (Ihan 2004, 41). Pri tem gre seveda za navajanje 

stresorjev, ki povzročajo negativni stres ali t. i. distres. 

V Wikipediji navajajo tudi druge stresorje, med katere sodijo: bolečina, močna 

svetloba, izguba nadzora nad stanjem v okolju, kot so hrana, dom, zdravje, svoboda in 

mobilnost. Poleg tega navajajo tudi socialne vzroke stresa, kot npr.: konflikt v zvezi, 

prevara, zapustitev, rojstvo, smrt, poroka in ločitev. Povzročitelji stresa pa so lahko tudi 

posebne življenjske izkušnje, kot so: revščina, brezposelnost, depresija, odvisnost od 

alkohola, nespečnost idr. Študenti in zaposleni pa se soočajo tudi s stresom zaradi 

izpitov, rokov za dokončanje projektov ter timskih projektov (Wikipedia 2009). 

Musek se pri navajanju stresorjev osredotoča na dve skupini stresov, akutni in 

kronični stres. Stresorji pri akutnemu stresu so na primer: »neprijeten film, 

nepričakovan in neprijeten dražljaj (zvok, hrup, svetloba), izguba prijatelja, izguba dela, 

finančna izguba, oster konflikt, prepir, ponižanje, izguba statusnega položaja in kariere, 

električni udar, nezgoda, poškodba, izbruh bolezni, neprijeten zdravstveni poseg, 

operacija« in drugo. Medtem ko so stresorji pri kroničnemu oz. trajnemu stresu lahko: 

»nespečnost, utrujenost, pretirano delo, premalo zanimivo delo, obremenjujoče poklicne 

in družinske vloge (npr. materinstvo) in poklicne naloge, neugodna socialna, finančna, 

statusna situacija, trajno bolezensko stanje, zdravljenje, stanje po poškodbi, invalidnost, 

upokojenost« in drugo (Musek 2005, 209–210). 

»Trajnejšim škodljivim stresom smo izpostavljeni ob večjih spremembah (selitve, 

spremembe šolanja, velike življenjske odločitve glede šolanja, poklica), zlasti pa ob 

spremembah ali prekinitvah čustvenih, intimnih odnosov (smrt bližnjih oseb, 

dolgotrajne ločitve od najbližjih, partnerske težave).« Pri tem ne smemo zanemariti 

dejstva, da »[v]saka temeljitejša sprememba življenja in življenjskega okolja zahteva 

velik del človekove psihične energije za čim bolj uspešno prilagoditev in stres je 

učinkovit mobilizator« (Ihan 2004, 61–62). 

Ne glede na vse morebitne stresorje, s katerimi se v življenju srečujemo, se z večjo 

količino stresa soočamo takrat, ko je v našem življenju prisotnih veliko sprememb v 

kratkem obdobju. Ravno ta pretirana prisotnost sprememb pa je postala del našega 

vsakdanjega življenja. »Za večino ljudi so njihove službe in kariere postale največji 

vzrok stresa v njihovem življenju. Obremenjujoč urnik, dolga pot na delo, nerealni roki, 

nemogoč šef, pisarniške politike, škodljivi sodelavci in težke stranke so samo nekateri 

izmed mnogih stresorjev, s katerimi se ljudje soočajo na delu« (Elkin 1999, 10). 
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Pri osebah, ki delajo v pisarni, se lahko stres kopiči ob vsakem zvonjenju telefona 

ali ob vsakem sestanku, ki ga morajo vriniti v dnevu, polnemu obveznosti 

(Charlesworth in Nathan 2004, 7). 

Posebno v zadnjih letih so ljudje na delu veliko bolj pod stresom kot je to veljalo 

nekaj desetletij nazaj. Ta podatek pa potrjujejo tudi rezultati nekaterih raziskav. Med 

drugim: 

− 90 % anketirancev je pod stresom vsaj enkrat na teden, 25 % pa jih je pod 

stresom vsak dan (Gallup poll), 

− odstotek zaposlenih, ki menijo, da delajo preveč ur na dan, je porasel iz 37 % v 

letu 1988 na 44 % v letu 1995 (WSJ-International Survey Research 

Corporation), 

− odstotek zaposlenih, ki se pogosto bojijo izgube zaposlitve, je porasel iz 25 % 

v letu 1991 na 46 % v letu 1995 (WSJ – International Survey Research 

Corporation). 

»Ta stanja in občutki se tako spremenijo v napetostne glavobole, bolečine v vratu in 

hrbtu, ter obremenjujoč občutek prevelike količine stresa v njihovem življenju« (Elkin 

1999, 10–11). 

Prisotnost sprememb v našem življenju narašča iz dneva v dan. Ne rabimo se 

preveč potruditi, da bi se zavedali, kako je nepričakovanost postala del našega 

vsakdana. Te nepričakovane situacije pa nas lahko obremenjujejo psihično in fizično 

(Charlesworth in Nathan 2004, 8). Zavedati se moramo, kaj vse v našem življenju 

vpliva na večanje stresa in se poskušati vsaj pomembnejšim stresorjem izogniti ali jih 

omiliti. 

3.3 Značilnosti stresa 

Ko se že ne moremo izogniti stresu, je lahko v veliko pomoč poznati njegove 

značilnosti. Z dobrim poznavanjem »nasprotnika« se namreč lažje borimo proti njemu. 

Mnogokrat napačno mislimo, da vznemirljiva in izzivna dejavnost ni stresna. V resnici 

pa še zdaleč ni tako, ne glede na to, ali to za nas predstavlja pozitiven oziroma negativen 

stres. »Četudi imamo radi svoje delo in stremimo k novim izzivom, nas adrenalinsko 

vznemirjenje še vedno lahko privede do stresa – posebno, če si nikoli ne vzamemo 

dovolj oddiha. To pomeni, da v kolikor se ta stres dolgoročno neprestano nadaljuje, 

nastopi proces, ki vodi do raznih bolezni« (Hart 1995, 6). 

Ne glede na to, da je lahko vsaka oblika stresa škodljiva, v kolikor se dolgoročno 

pogosto pojavlja, je pomembno poznati razliko med t. i. zdravim in škodljivim stresom. 

Schmidt (2001, 8) navaja delitev stresa v dve skupini, na podlagi različne funkcije in 

namena, in sicer: 
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− koristni stres, ki nastaja v primeru, kadar naše sposobnosti presegajo zahteve, 

− škodljivi stres, ki nastaja v primeru, kadar zahteve presegajo naše sposobnosti. 

Pri zdravem stresu se spremembi enostavno in hitro prilagodimo in zato nastali 

stres komajda občutimo (Tyler 1978, 19). V kolikor se koristni stres ne pojavlja preveč 

pogosto, lahko iz njega črpamo tudi koristno energijo, »iz katere izhaja naš občutek 

sreče, uspeha, motivacije, iz česar so izšli največji dosežki človeštva. Še manj je znano, 

da nam lahko premik na območje tako imenovanega koristnega stresa, ki je povsem pod 

našo kontrolo, pomaga pri premagovanju težav in doseganju tistega, kar je v življenju za 

nas zares pomembno« (Schmidt 2001, 6). 

Pri škodljivem stresu pa se spremembi težko prilagodimo ali pa sploh ne (Tyler 

1978, 19). Gre torej za pretres, ki ne popusti vse dokler nam ne uniči duševnega in 

telesnega zdravja (Tyler 1978, 14). Pomembno se je zavedati, kdaj smo pod škodljivim 

stresom. V ta namen Schmidt navaja nekaj dejavnikov, na podlagi katerih razpoznamo, 

da smo pod škodljivim stresom: 

− občutek nezadostnosti in nesposobnosti, 

− občutek pomanjkanja časa, 

− občutek nezaupanja, 

− zanimamo se samo zase, 

− več zahtevamo od drugih in manj od sebe, 

− nezmožnost sprejemanja drugačnega mišljenja, 

− nestrpnost (Schmidt 2001, 12–13). 

V kolikor pa smo pod stresom prepogosto ali predolgo, se organizem ne uspe 

prilagoditi in se lahko začnejo pojavljati razna psihična in fizična obolenja. Da bi se 

temu izognili, je dobro vedeti, kako prepoznati ta nevarna stanja. Ameriški psiholog 

Neil S. Hibler navaja tri skupine simptomov, ki jih imamo za prve znanilce, da je nekdo 

preveč izpostavljen stresu: 

− čustveni simptomi: 

− apatija, 

− anksioznost, 

− razdražljivost, 

− duševna utrujenost, 

− pretirana zaverovanost vase ali zavračanje samega sebe; 

− vedenjski simptomi: 

− izogibanje, 

− pretiravanje 

− težave z urejanjem samega sebe, 
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− težave s spoštovanjem zakonov; 

− telesni simptomi: 

− pretirana skrb ali nepriznavanje bolezni, 

− pogosta obolevnost, 

− fizična izčrpanost, 

− pretirana vera v samozdravljenje in zloraba zdravil, 

− nerazpoloženje (Luban 1994, 13-14). 

Ko v nas nastopi stres, se v telesu sproži enostranska, neoptimalna presnova, zato 

da bi lahko večino energije porabili v korist prilagajanja oziroma reakcije na novo 

nastalo situacijo. »V stresu je pozornost osredotočena samo na nevarnost, izjemno se 

izboljša vid, pospešeno delovanje srca dovaja veliko krvi mišicam, dvigne se raven 

krvnega sladkorja, kar omogoči večje napore, osredotočenost živčevja na mišično 

delovanje poveča mišično moč, hitrost, vzdržljivost« (Ihan 2004, 48). To posebno 

delovanje telesa, v kolikor traja relativno malo časa, ne škodi organizmu, ki kmalu 

potem, ko je stres mimo, ponovno vzpostavi ravnovesje. Če pa smo stresu izpostavljeni 

predolgo, telo stežka ponovno vzpostavi ravnovesje, kar lahko privede do raznih 

fizičnih in psihičnih obolenj. 

3.4 Stresne reakcije 

Pomemben del pri poznavanju stresa je razumevanje značilnosti, poteka in znakov 

stresnih reakcij. »Stresno reakcijo sprožijo možgani takrat, ko na podlagi njim 

dostopnih informacij ocenijo, da nas nekaj ogroža. Tovrstna ocena možganov pa ne 

nastane samo na podlagi neposrednih zaznav (npr. bolečine, mraza), ampak še bolj na 

podlagi 'predvidevanj' o možni nevarnosti in njeni stopnji«. Seveda to temelji na 

preteklih izkušnjah, ko naš spomin poveže trenutne spremembe s podobnimi v 

preteklosti (Ihan 2004, 42). 

Ko se pojavi stresna situacija, ki predstavlja nevarnost, se organizem hitro odzove s 

spremembo procesov: 

− v možganih se aktivira stres, ki ga občutimo kot vznemirjenost, 

− spremenijo se dejavnosti možganov (pozornost, percepcija, hierarhija motivacij 

in vzorci obnašanja), 

− aktivira se simpatično živčevje, ki vpliva na krvni obtok, 

− spremeni se količina hormonov v telesu, 

− preuredijo se obnašanje, delovanje in presnova organizma, 

− telo se pripravi na akcijo. 

»Organizem je tako maksimalno pripravljen na boj ali beg« (Ihan 2004, 48–49). 
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Pri stresni reakciji je pomembno poznati njene faze, ki so povzete s tako 

imenovanim »General adaptation syndrome« (GAS), ki ga je Hans Selye v letu 1936 

opisal kot univerzalno stresno reakcijo (Wikipedia 2009). Tako je opredelil 3 ključne 

faze stresne reakcije, ki so prisotne tudi pri drugih sodobnih avtorjih, kot so npr. Luban, 

Musek in drugi, te so: alarm, odpor in izčrpanje (Luban 1994, 14). 

1. Alarm. Alarm je prva faza stresne reakcije in se pojavi, ko se srečamo z 

nevarnostjo ali t. i. stresorjem. Takrat se pojavi stres in telo sproži stanje 

alarma. V tej fazi se hitro sprošča adrenalin, telo pa se pripravi na boj ali beg. 

Istočasno se tudi izloča kortizol (Wikipedia 2009). 

2. Odpor. Fazi alarma sledi faza odpora. V kolikor je stresor še vedno prisoten, se 

okrepita delovanje in prizadevanje organizma, da bi uspešno obvladal učinke 

stresorjev (Musek 2005, 209). Tako delovanje organizma pa ne sme trajati 

preveč časa, saj se resursi počasi potrošijo (Wikipedia 2009). 

3. Izčrpanje. Če prizadevanja organizma, da bi uspešno obvladal učinke stresorja, 

ostanejo neuspešna, se pojavi faza izčrpanja, v kateri so resursi telesa potrošeni 

in telo ne zmore več obdržati normalnih funkcij. Rezultat tega so razne bolezni, 

kot so čir na želodcu, depresija, diabetes ter druga fizična in psihološka 

obolenja, v skrajnih primerih pa nastopi smrt (Wikipedia 2009). 

Iz grafa na sliki 3.1 (spodaj) je razviden potek odpora do stresa skozi čas, vezanega 

na vse tri faze stresne reakcije. 

Slika 3.1 Faze stresa 

 
Vir: Wikipedia 2009. 
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Kot že rečeno, stres predstavlja odziv telesa, »ki ga sproži centralno živčevje zaradi 

velikega priliva opozorilnih signalov – stresorjev«. Stresorji so lahko različni dražljaji, 

od fizičnih dražljajev, kot sta izrazita vročina ali mraz, do ogrožujočih situacij, kot so 

nesreča, potres ali požar. Stresorji pa so lahko tudi namišljene ali potencialne grožnje, 

kot so strahovi, travmatični spomini in asociacije. »Kadar centralno živčevje neko 

spremembo interpretira (na podlagi izkušenj, projekcij, strahov) kot grožnjo, ki je z 

rutinskimi življenjskimi prilagoditvami ni mogoče ugodno sprejeli ali se ji ogniti, se 

sproži dolgotrajna čustvena reakcija (tj. nastane stres), ki človeka vznemiri in močno 

zmanjša njegovo zadovoljstvo« (Ihan 2004, 43). 

Ne glede na vrsto stresorjev, se naše telo na obremenitve »odziva, kot se je odzivalo 

že v davni preteklosti, ko mu je grozila resnična nevarnost. Kadar se počutimo ogroženi, 

se v našem telesu sproži alarm. Avtonomni živčni sistem pospeši našo srčno frekvenco, 

ustavi prebavo in aktivira potenje; hipofiza izloči hormone v krvni obtok« (Trojar in 

Orel 2004, 8). Pri tako nastalem stresu se soočamo z najrazličnejšimi simptomi ali znaki 

stresa, ki so v različnih situacijah in pri različnih ljudeh različno izraziti. Med temi 

poznamo: razdražljivost, mišično napetost, nezmožnost koncentracije, glavobol, povišan 

srčni ritem idr. (Wikipedia 2009). 

V tabeli 3.1 (spodaj) so navedene značilnosti stresnih reakcij po Trojarju in Orlu. 

Tabela 3.1 Značilnosti stresnih reakcij 

Telesni signali Varovalna funkcija Fiziološka aktivnost 

Hitro dihanje, 

rdečica 

Hitrejše odločanje Več vdihanega zraka poveča količino 

kisika v možganih.  

Kri transportira svež kisik v možgane. 

Povečanja energija, 

razbijanje srca 

Mobilizacija 

energije 

Adrenalin spodbudi jetra, da zagotovijo 

več krvnega sladkorja. 

Povečana cirkulacija krvi prinaša 

energijo v mišice. 

Napete mišice, 

hladne dlani 

Aktivacija obrambe Mišice so pripravljene za akcijo. 

Pritok krvi v dlani je zmanjšan, da se 

zmanjša možna krvavitev. 

Suho grlo, trebušni 

krči 

Varčevanje energije Ustavljen je pritok sline, da se prihrani 

energija. 

Energija je na razpolago za bolj 

pomembne potrebe. 

Vir: Trojar in Orel 2004, 9. 

Kot je veljalo v davni preteklosti, tudi danes, ko se soočamo s stresom, se 

obnašamo precej drugače in manj prijetno, kot bi se brez stresa. To izvira predvsem iz 
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dejstva, da v stresu postane edino pomembno preživetje. Pod stresom pri človeku 

izgubijo pomen evolucijsko mlajše možganske funkcije, »ki so omogočile razvoj 

človeka v socializirano, racionalno, kulturno, družabno, ljubezensko, humorno, 

moralno, etično bitje; pobudo nad uravnavanjem vedenja pa prevzamejo nagonske 

možganske funkcije, ki, neinhibirane s socializacijskimi vidiki, skušajo rešiti človeka iz 

neobvladljive, nevarne situacije« (Ihan 2004, 48). 

Pri obnašanju pod stresom se stresni signali izražajo v treh oblikah: fizična oz. 

fiziološka, psihološka oz. emocionalna ter akcijska oz. vedenjska. Med temi so najbolj 

zanesljiv indikator stresa fiziološki znaki. »Psihološke in vedenjske reakcije bolj 

variirajo in niso tako predvidljive. Nekateri na razburjenje reagirajo z jezo, drugi z 

anksioznostjo, nekateri nasprotnika napadejo, drugi loputajo z vrati ali se umaknejo«. 

Vsi ti signali se sprožijo instinktivno in če ne posredujemo zavestno gredo izven naše 

kontrole. Če smo nanje pozorni, nam nudijo zanesljivo povratno informacijo, ki nam 

omogoča izbrati pravi odgovor (Trojar in Orel 2004, 7). 

3.5 Posledice stresa 

Posledice stresa se v veliki meri pojavijo takrat, ko smo daljše obdobje 

izpostavljeni stresu (tako pozitivnemu, še bolj pa škodljivemu). Te posledice pa so tudi 

vezane na učinke stresa, ki so prisotne v obdobju, ko smo pod stresom. »Učinki stresa se 

lahko pokažejo preko različnih simptomov, poleg tega pa se spremembe pokažejo tudi 

pri našem vedenju« (Trojar in Orel 2004, 7). 

Posledice stresa so od primera do primera zelo različne. Posledice kratkotrajnih ali 

pozitivnih stresov so skorajda neopazne ali pa jih celo ni. Za razliko od teh pa se pri 

dolgotrajnem izpostavljanju stresu, posebno škodljivemu stresu, pojavijo najrazličnejša 

obolenja in druge posledice. To pomeni, da kadar ne ukrepamo in ne sprostimo 

nakopičene energije, stres deluje na naše telo škodljivo. Pod dolgotrajnim delovanjem 

škodljivega stresa pride do raznih obolenj:  

− preobremenitev srca in ožilja, 

− problem holesterola, 

− preobremenitev prebavil, 

− dvig ravni sladkorja, kar pogojuje sladkorno bolezen, 

− slab imunski sistem (Schmidt 2001, 9–11). 

Schmidt tu navaja le nekaj najpogostejših posledic škodljivega stresa, je pa teh 

mnogo mnogo več. »Podaljšani stres lahko privede do resnih motenj organizma zaradi 

neoptimalne presnove, kar se zlasti pozna v organih, ki so med stresom zapostavljeni 

(koža, prebavila, zlati želodec, imunski sistem). Ker človek v stresu drugače zaznava 

svojo okolico, slabše komunicira in manj pozorno uravnava svoje odnose z okolico, 

svoje vedenje, se psihosocialni odnosi poslabšajo« (Ihan 2004, 60). 
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Tudi Davis navaja vrsto obolenj, ki izvirajo iz kroničnega stresa oz. dolgotrajne 

hiperaktivnosti skeleta in mišic, srca in ožilja ter prebavnega spleta. Kronični stres pri 

nekaterih osebah povzroča mišično napetost in utrujenost, pri drugih pa visok pritisk, 

glavobole, migreno, čir na želodcu ali kronično drisko (Davis in drugi 2001, 3). 

V spodnji tabeli 3.2 Trojar in Orel navajata najpogostejše učinke oziroma 

simptome, ki jih imamo, ko smo pod stresom. 

Tabela 3.2 Učinki in simptomi stresa 

Fizični vpliv Psihološke reakcije Vedenjske reakcije 

Glavoboli, zvijanje v 

trebuhu, drgetanje, 

bolečine v prsih, 

zmanjšana spolna sla, 

izpuščaji, težave z 

dihanjem, diareja, 

zaprtost, prebavne motnje, 

težave s spanjem, 

utrujenost, preobjedanje, 

hiter govor, izguba apetita, 

slaba koncentracija, slab 

spomin, suha usta, tresoče 

se roke, nemir, stisnjene 

čeljusti, stisnjene pesti, 

hladne dlani in stopala, 

rdečica, razbijanje srca, 

kratka sapa. 

Razdražljivost, 

depresivnost, agresivnost, 

nervoza, nočne more, 

zmedenost, neodločnost, 

jeza, anksioznost, panika, 

jok, občutek izgube 

kontrole. 

Škrtanje z zobmi, zgubano 

čelo, nervozen smeh, 

tipkanje s prsti, nogo, 

grizenje nohtov, puljenje 

las, veliko kajenja, zloraba 

drog, preobjedanje, 

kompulzivno hujšanje, 

kronična počasnost, 

sumničavost, pesimizem, 

hitro dolgočasenje, 

netolerantnost do ljudi, 

negativen odnos, slaba 

koncentracija, zloraba 

alkohola. 

Vir: Trojar in Orel 2004, 8. 

V povezavi z dolžino časa, v katerem smo pod stresom, je pomembno razumeti, da 

svojemu zdravju najbolj škodujemo takrat, kadar telesu ne omogočimo normaliziranje 

oz. sprostitev med enim in drugim stresnim dogodkom. Strah in anksioznost 

(tesnobnost) prisiljujeta telo v nenehno napetost in pripravljenost, s čimer je povezano 

plitvo dihanje ali celo njegove začasne prekinitve, neenakomerno bitje srca, višanje 

holesterola v krvi, nepravilno delovanje prebavil, zviševanje krvnega tlaka in mnogo 

drugega (Schmidt 2001, 11). 

V kolikor smo dolgoročno izpostavljeni stresu oz. ko pride do tako imenovanega 

kroničnega stresa, nastopi stresno izgorevanje (burn-out). Pojav stresnega izgorevanja 

že stoletja odkrivajo predvsem med vojaki v razmerah dolgotrajnega bojevanja. »Pri 

tem gre za kombinacije številnih stresov: ko vojaki več dni ali celo tednov izjemno malo 
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spijo, stradajo, trpijo žejo, mraz, so v nenehni življenjski nevarnosti, pogosto brez jasne 

predstave o lastnem položaju, o prihodnosti, o situaciji na bojišču, doživljajo smrt svojih 

tovarišev«. V teh primerih njihovo telo ves čas deluje neuravnovešeno in se nenehno 

izločajo stresni hormoni, kar privede do dolgotrajnih okvar organizma. Vojaki, ki so 

dolgotrajno izpostavljeni tovrstnemu stanju, tudi »po vrnitvi domov dolgo časa, celo do 

konca življenja, trpijo za posledicami preživetega kroničnega stresa. Ta pojav se 

imenuje stresno izgorevanje« (Ihan 2004, 63). 

Če ne želimo, da se pojavijo navedena obolenja kot posledice stresa, se moramo s 

stresom čim bolj uspešno soočiti. V ta namen moramo upoštevati naslednje principe  

(Trojar in Orel 2004, 4–5): 

− Sestavimo svoj program za obvladovanje stresa. 

− Sprejemati moramo zavestne odločitve. 

− Pripravljeni moramo biti na spremembe. 

− Najbolj pomembno je, da poiščemo ravnotežje med delom in igro, spremembo 

in stabilnostjo, aktivnostjo in počitkom ipd. 

− Pozorni moramo biti na svoje telo in se moramo naučiti, kako se odzivati na 

njegova sporočila. 

Uspešno soočanje s stresom nam bo prineslo veliko dobrih posledic, med katerimi: 

− izboljšanje osebne učinkovitosti, 

− izboljšanje zdravja, 

− izboljšanje medosebnih odnosov (Trojar in Orel 2004, 5). 

Za kakovostno in zdravo življenje, ne smemo dopustiti stresu, da nas obvladuje in 

nam dolgotrajno škodi. Mi smo tisti, ki moramo obvladovati stres in se z njim uspešno 

soočati. Najboljše se je izogibati stresnim situacijam, v kolikor pa to ni mogoče, si je 

potrebno vzeti dovolj časa za sprostitev in vzpostavitev ravnovesja v telesu med eno 

stresno situacijo in drugo. Le na ta način lahko učinkovito in uspešno omilimo posledice 

stresa in zmanjšamo možnosti resnejših fizičnih in psihičnih obolenj.  
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4 VPLIV TELEVIZIJE NA GLEDALCA 

O televiziji, njenemu vplivu na gledalce in odvisnosti le teh od gledanja televizije, 

je bilo vse do danes mnogo govora in opravljenih mnogo raziskav. Po zadnjih podatkih, 

gledalci ne prižgejo TV, zato da bi gledali specifičen program. »Le ti se enostavno 

odločijo »gledati televizijo« in poiskati program, ki bi bil lahko zanimiv« (Cyber 

College 2007). 

Glede na čas, ki ga dnevno preživimo ob množičnih medijih, je normalo sklepati, 

da imajo le ti določen vpliv na naše življenje, vedenje, znanje in razmišljanje. Glede 

vpliva medijev, predvsem televizije, je bilo tudi opravljenih veliko raziskav, vendar še 

vedno obstaja zaskrbljenost glede načinov in stopnje njihovega vpliva na sprejemnika 

(Corner 1999, 4). 

Seveda pa vsi množični mediji ne vplivajo na enak način in z enako močjo na 

sprejemnika. Med temi lahko televizijo »označimo kot najvplivnejši množični medij za 

prenos politične informacije. Večjemu delu populacije pomeni televizija osnovni vir 

informacij o družbenih dogajanjih, njena pomembnost pa izhaja tudi iz položaja, 

pridobljenega v sodobni družbi (sredstvo za vzgojo, zabavo in informiranje)« (Negrine 

v Žilič 2007, 30). 

V povezavi z vplivom televizije je pomembno najprej preučiti in razumeti, zakaj 

gledamo TV. Iz raziskav izhaja, da imamo ljudje radi zabavo in razburljivost, ki nam jo 

nudijo TV programi. »Radi gledamo postavne moške in seksi ženske. Radi varno 

doživljamo doživljaje drugih ljudi. Radi se utopimo v domišljene svetove, ki jih ne 

bomo mogli nikoli doživeti osebno«. Morda pa TV gledamo predvsem zato, ker se pred 

njo radi pasivno sproščamo. Tako doživljamo najrazličnejše zgodbe, ne da bi bila pri 

tem z naše strani potrebna aktivnost (Cyber College 2007). 

4.1 Vpliv množičnih medijev 

Množični mediji so dandanes zelo pomembni, saj so glavni vir informacij, novic in 

zabave. »Vsebujejo pa tudi prepričevalna sporočila« (Vivian 2006, 2).  

V bistvu se niti ne zavedamo, v kolikšni meri so množični mediji prisotni v našem 

vsakdanjem življenju in kako vplivajo na naše dnevne aktivnosti. Ne moremo jih 

ignorirati pa tudi pravzaprav tega ne želimo (Fang 1997, xix). 

O vplivu medijev je bilo opravljenih obilo raziskav, na podlagi katerih pa ni mogoče 

natančno opredeliti, kako in v kolikšni meri vplivajo na nas. Kljub temu večina ljudi 

meni, da množični mediji na določene načine vplivajo na nas, predvsem pa na naše 

vedenje. Seveda pa niso povsem prepričani, kako, predvsem iz naslednjih razlogov: 

Behavioristični model: po tem modelu »ljudi v medijih privlačijo nasilne ali spolno 

vznemirljive vsebine, ki potem nanje vplivajo tako, da sami poskusijo s takšnim 

vedenjem«. 



Vpliv televizije na gledalca 

40 

− Behavioristični model: po tem modelu »ljudi v medijih privlačijo nasilne ali 

spolno vznemirljive vsebine, ki potem nanje vplivajo tako, da sami poskusijo s 

takšnim vedenjem. 

− Model selekcionirajočega občinstva: po tem modelu ljudje izbirajo tiste 

vsebine, »ki jim ustrezajo, preostalo pa zanemarijo ali pozabijo. Po tem stališču 

mediji torej le utrjujejo ideje in vrednote, ki jih ljudje že tako ali tako imajo«. 

− Kulturalen pristop: po tem modelu »je vsak vpliv medijev dolgoročen in [...] 

postopno spreminja celotno mnenjsko razpoloženje glede določenih stvari. 

Mediji nimajo takojšnjega in neposrednega učinka, temveč učinkujejo počasi 

ter v daljšem časovnem obdobju« (Moore 1991, 106). 

Tudi Košir v svojem delu obravnava vpliv medijev. Na podoben način kot Moore 

opredeljuje značilnosti kulturalnega pristopa. Košir pri tem meni, da gre »za bolj 

zapleten in porazdeljen vpliv, kot misli površna pamet. Takojšnjih neposrednih učinkov 

ni moč zaznati. Vpliv je predvsem dolgoročen. Množični mediji dolgoročno vplivajo na 

izbor kulturnih vzorcev in osebnih ravnanj« (Košir 1996, 56). 

En izmed najpogostejših primerov, ki jih strokovnjaki navajajo v povezavi z vplivi 

medijev, je nasilje. »Mnogi krivijo medije, češ da navajajo ljudi k nasilju, čeprav je le 

malo neposrednih dokazov, da mediji res spodbujajo ljudi k nasilnim dejanjem. Vendar 

se zdi, da mediji utrjujejo stališča tistih ljudi, ki so že nagnjeni k nasilnosti. Mediji torej 

niso vzrok nasilnosti, temveč bolj verjetno preprosto krepijo stališča tistih, ki jih nasilje 

privlači« (Moore 1991, 106). 

Na vprašanje o tem, v kolikšni meri mediji vplivajo na občinstvo in kako 

prepričljivo komunicirajo, strokovnjaki že mnogo let iščejo odgovore. Pri tem so 

mnenja zelo različna, od tistih, ki menijo, da imajo mediji močno vlogo pri oblikovanju 

javnega mnenja, do tistih, ki menijo, da je v bistvu zelo težko prepričati druge ljudi, 

posebno preko medijev (Johanna Fawkers v Theaker 2001, 20). Ne glede na ta 

razhajanja, zadnje teorije govorijo o tem, da imajo mediji močan vpliv na občinstvo, 

vendar pri tem ne gre za enostaven proces vzroka in učinka (Johanna Fawkers v 

Theaker 2001, 23). 

Po mnenju Koširja množični mediji sami po sebi »niso niti dobri niti slabi. Kaj se 

dogaja z nami, občinstvom, je v enaki meri odvisno od vsebin množičnih občil kot od 

nas samih, naših lastnih izkušenj, življenjskih okoliščin, v katerih se nahajamo, ravnanj 

bližnje okolice, vse skupaj pa je tesno prepleteno z družbeno-kulturnim kontekstom, v 

katerem živimo« (Košir 1996, 81). 

4.2 Vpliv televizije 

V zadnjih desetletjih so strokovnjaki na podlagi raziskav prišli do potrditve mnenja, 

da TV in vsebine, ki se na njej predvajajo, vplivajo na občinstvo. Kljub temu, pa je zelo 
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težko, skorajda nemogoče, izmeriti učinke televizije. Da bi lahko izmerili učinke, vplive 

in posledice gledanja televizije, bi morali izolirati učinek tako, da bi določili le TV ali 

določeno oddajo kot vzrok učinka na občinstvo, kar pa je seveda nemogoče. Daleč od 

tega, da bi menili, da ima TV omejene učinke na gledalce, sociologi so tisti, ki imajo 

omejene možnosti ujeti te učinke z gotovostjo. »Skupaj z ostalimi institucijami, kot so 

šola in država, oglaševanje in njeni mediji nam nudijo razne vire informacij in 

pričakovanj glede naše osebnosti, kot so govor, prehrana, postava, oblačila, informacije, 

zabava ter prevozna sredstva« (Budd in drugi 1999, 3). 

Poleg tega je TV tudi »kreator in produkt sprememb v družbi. Tako obravnavanje 

družbenih zadev vzbudi mnoga vprašanja o njeni vlogi pri oblikovanju in ne zgolj 

reflektiranju sprememb v družbi« (Žilič 2007, 30). 

Posebnost televizije, v primerjavi z ostalimi množičnimi mediji, kot so na primer 

tisk, radio ali kino, temelji na treh pogledih: njene elektronske, vizuelne in množično-

domače značilnosti. »Ti trije elementi skupaj dajo komunikacijskemu profilu televizije 

trenutno dosegljivost občinstva, velik domet in penetracijo v vsakdanje življenje, ki 

prekorači vse druge medije« (Corner 1999, 4). 

Ta naraščajoči vpliv televizije je privedel do njegove nove definicije. TV vsebine 

tako niso več le »ogledalo« družbe. Po novem TV definiramo kot »precizna selekcija 

interpretacij dogodkov, kot medij, ki strukturira realnost za nas, ki oblikuje in uokvirja 

svet za nas, da v njem živimo in ga sprejemamo kot obstoječega (realnega) in 

legitimnega, kot medij, ki postavlja vrstni red, znotraj katerega nas vodi pri 

razpravljanju o razmerah in okoliščinah našega življenja« (Hoggar v Žilič 2007, 30). 

Moč televizije pri vplivu na občinstvo izvira predvsem iz njene zmožnosti pritegniti 

gledalca v svojo navidezno resničnosti. Gledalec z vidom in sluhom doživlja podobe in 

ima občutek, da se nahaja sredi dogodkov, ki jih vidi na ekranu. Ker nas dogodki in 

prizori, ki jih vidimo na ekranu, povsem pritegnejo, psihologi govorijo celo o podobnih 

vplivih, kot jih ima hipnoza. Kot pravi Pečjak: »[p]red sprejemniki gledalci pasivno 

spremljajo novice, pogosto napol dremajo, zavest je oslabljena in podzavest ojačena. 

[...] Obenem pa je gledalec povsem zavzet s sliko. V tem stanju zavesti je človek močno 

podvržen sugestiji. Samokontrola oslabi, zato sprejema kot »čisto zlato« vse, kar vidi in 

sliši«. Ne glede na različna mnenja glede pasivnosti ali aktivnosti gledalcev pri gledanju 

televizije, se raziskovalci strinjajo, da »ima televizija močne učinke na gledalstvo, ki jih 

je treba preučevati, saj pomembno sooblikujejo posameznikovo in kolektivno zavest« 

(Košir 1996, 43). 

Kot meni Budd, se televizija oziroma njen vpliv na okolje dotakne vseh nas. »To je 

res za vsakogar izmed nas, ne glede na to, kaj posameznik gleda, pa četudi sploh ne 

gleda televizije. Tudi tisti, ki nimajo TV, morajo živeti v svetu, ki vsebuje, kar TV 

promovira« (Budd in drugi 1999, 3). 
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O vplivih televizije, kot že rečeno, je bilo opravljenih mnogo raziskav, med 

katerimi je velika pozornost namenjena nasilju, ki ga gledamo na TV. Iz raziskave, 

opravljene v ZDA, izhajajo naslednji podatki, vezani na TV in nasilje: 

− do 18. leta starosti otrok (v ZDA) vidi 200.000 prizorov nasilja na TV, 

− do 18. leta starosti otroci (v ZDA) vidijo skoraj 20.000 umorov na TV, 

− v 73 % primerov, v katerih ljudje v TV dramah uporabijo nasilje, le ti niso 

kaznovani, 

− v 47 % prizorov nasilja ne prikažejo realne poškodbe na žrtvi, v 58 % pa ne 

prikažejo realne bolečine, 

− le 4 % nasilnih programov prikazujejo nenasilne alternative reševanja 

problemov, 

− 80 % zaposlenih v filmski industriji v Hollywoodu meni, da je prisotna vez 

med TV nasiljem in nasiljem v realnem življenju (Cyber College 2007). 

Ena od možnosti obrambe proti prekomernemu vplivu televizije na naše življenje, 

na naše vedenje, je vedeti, kako uporabiti televizijsko kritiko. Poznavanje TV kritike 

predstavlja za TV gledalca pomembno prednost – ne samo, da lahko razume TV 

programe, ki jih gleda, razume lahko tudi reakcije, ki so posledica gledanja televizije. 

Kritični pogled gledalca odmakne od preprostega gledanja televizijskih programov, pri 

čemer poveča njegovo razumevanje. Kritična zavest omogoča dvig na višji nivo, ki 

poveča njegovo razumevanje kulture, človeške narave in interpretacije. Pri TV kritiki 

govorimo o »ocenjevanju vsebin, kontekstov, organiziranja, zgodbe, karakteriziranja, 

stila, vrste in želja občinstva. Poznavanje teh konceptov predstavlja temelj uspešne 

produkcije« (O'Donnell 2007, 3-4). 

Ob TV kritiki pa je najmočnejša in najuspešnejša obramba proti vplivu televizije 

njena ukinitev. S tem se popolnoma strinja Mander, ko v svoji knjigi navaja štiri 

argumente za ukinitev televizije. Po njegovem mnenju so ti štirje argumenti naslednji: 

1. Posredovanje doživljajev. Televizija nas uči, čeprav ne vedno pozitivne stvari, 

prikazuje nam nerealne in nemogoče doživljaje, predvsem pri znanstveni 

fantastiki, prikazuje nam doživljaje drugih ljudi, predvsem namišljene idr. 

2. Kolonizacija doživljajev. Z oglaševanjem televizija določa vrednote, vzbuja 

nove potrebe, svetuje drugačne navade v življenju, vpliva na naše nakupne 

navade idr. 

3. Učinki televizije na človeka. Televizija tudi neposredno učinkuje na človeka s 

sugestijo in drugimi načini, ki so podobni učinkom hipnoze, zmanjšuje našo 

domišljijo, povzroča zgubo stika z realnostjo idr. 

4. Pristranost televizije. Na televiziji so prikazane informacije, dogodki in prizori, 

ki jih lastniki želijo prikazati. Pri tem je mnogokrat prisotno nagnjenje k 
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pretiravanju, pristransko poročanje o dogodkih, neporočanje vseh potrebnih 

informacij, umetno ustvarjanje neobičajnosti idr. (Mander 1978, 53–345). 

Vsak posameznik lahko k temu doda še mnogo drugih argumentov za ukinitev 

televizije, dejstvo pa je, da je veliko večino gledalcev že tako prevzela, da se le ti težko 

odločijo ugasniti jo, kaj šele ukiniti. 

4.3 Televizija in otroci 

Med TV gledalci, televizija najbolj vpliva na otroke. »Avstralska raziskovalka 

Patricia Palmer v polemiki proti predstavam o otrocih kot pasivnih žrtvah televizije 

našteje vrsto načinov, kako se ti aktivno ukvarjajo s TV, in jih klasificira«: 

− kognitivni način, pri katerem otroci na podlagi svojih izkušenj skušajo razumeti 

vsebino, 

− fizični in okoliški način, pri katerem konstruirajo okrog televizije bivalne 

prostore in jih naselijo z igračami, 

− interaktivni način, pri katerem komentirajo predvajane vsebine in se o njih 

pogovarjajo z družinskimi člani ali ko na igrišču obnovijo in odigrajo del 

najljubše risanke (Tulloch v Vogrinc 1995, 79). 

Ne glede na to, kako otroci doživljajo, interpretirajo in skušajo razumeti, kar je 

prikazano na televiziji, se moramo zavedati vpliva, ki ga ima televizija na njih. Witkin 

obsoja televizijo in medije nasploh, da so razlog preobčutljivosti otrok za velike 

probleme. Svoje mnenje podpira z dejstvom, da otroci na TV »[k]ar naprej poslušajo in 

gledajo poročila o umorih, mamilih in spolnosti, ker so to pač stvari, ki »prodajajo« 

televizijska poročila oglaševalcem in gledalcem«. Takšno poročanje pa otrokom 

izkrivlja dojemanje sveta, saj kako naj otroci (posebno najmlajši) vedo, ali je novica res 

tako pogubna, kot je slišati, ali ne. »Zato so otroci zaradi pretiranega prikazovanja 

nasilja, kriminala in katastrof v medijih dvojno prizadeti. Niso le nemočni, saj glede teh 

problemov ne morejo ukreniti ničesar, ampak nimajo tudi nobene predstave o tem, kako 

resni so ti problemi. In ta posplošeni strah izzove še hujši stres« (Witkin 1999, 134). 

Poleg vzbujanja preobčutljivosti otrok na velike probleme pa strokovnjaki obsojajo 

televizijo tudi zaradi povečevanja agresivnosti otrok, ki gledajo prizore nasilja. Na 

spletni strani CNN so objavili članek, vezan na raziskavo v Washingtonu (ZDA), v 

katerem trdijo, da »najstniki, ki gledajo TV več kot tri ure dnevno, so kot odrasli veliko 

bolj nagnjeni k agresivnemu ravnanju«. Iz raziskave izhaja, da najstniki, ki so v 14. letu 

starosti gledali televizijo več kot tri ure dnevno, v veliko večji meri uporabljajo nasilje, 

kot pa tisti, ki so pri 14. letu starosti gledali TV manj kot uro dnevno. Pri drugi študiji, 

ki so jo raziskovalci opravljali 17 let na vzorcu 700 fantov in deklet, so ugotovili, da ne 

glede na druge faktorje, kot so družinski prihodki, zanemarjeno otroštvo ali psihične 
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motnje, obstaja povezava med gledanjem nasilja na TV in agresivnim obnašanjem 

(Bakey 2002). 

Vezano na temo vpliva televizije na otroke, so v nadaljevanju predstavljeni 

zaskrbljujoči podatki, ki izvirajo iz raziskav, ki so jih strokovnjaki opravili v ZDA: 

− 81 % otrok med 2. in 7. letom starosti gledajo TV sami in nenadzorovani, 

− 70 % vrtcev uporablja TV v običajnih dneh, 

− 54 % otrok med 4. in 6. letom starosti izbere gledanje TV raje kot preživet 

nekaj časa s starši, 

− otroci, ki gledajo TV več kot 10 ur na teden, imajo slabše akademske rezultate, 

− povprečen otrok v Ameriki, med 2. in 11. letom starosti, gleda televizijo 20 ur 

tedensko (Cyber College 2007). 

Televizija nedvomno vpliva na otroke, čeprav ne moremo izmeriti, v kolikšni meri 

in na kakšen način vpliva na posameznika. Učitelji se v šolah vedno bolj soočajo s 

škodljivimi vplivi, ki jih ima TV na otroke. Po mnenju Albina Dannhäuserja v šolah ni 

možno istočasno nevtralizirati agresivnega vedenja, duševno deformacijo in zmanjšano 

možnost moralne presoje, ki so posledica nasilnih prizorov na televiziji (Bachmair 

1997, 16). 

Da bi lahko te vplive zmanjšali, bi bilo potrebno, da se starši učinkovitejše 

ukvarjajo z otroki in se z njimi pogovarjajo o pozitivnih stvareh, ki so jim bili priče, pa 

jih v medijih ne omenjajo. »Tudi v strašni katastrofi lahko najdete svetlo točko. Ko 

gledate prizore reševanja na televiziji, pomagajte otroku najti reševalno vozilo v 

posnetku množice ali neutrudne reševalce in sosede, ki so priskočili na pomoč« (Witkin 

1999, 135). 

Poleg tega pa bi bilo potrebno učiti otroke izbirati, kaj naj gledajo na televiziji, 

čeprav to ni lahko. »Pogosta napaka je, da sedemo pred televizor in ga prižgemo, ko se 

nam ravno da gledati. Prižgani televizor deluje kot magnet, in tudi boren spored nas s 

čim pritegne; morda ga kritiziramo, vendar televizorja ne izključimo« (Řìčan in drugi 

1999, 23–24). Najučinkovitejši in najvarnejši način, da se izognemo škodljivim vplivom 

televizije, posebno pa, da otrokom prikrajšamo škodljive vplive TV, je ta, da ugasnemo 

televizijo. 

4.4 Televizija in stres 

Eden najpogostejših vplivov televizije je stres. Ob prizorih hudega nasilja, ob 

izjemno žalostnem dogodku v filmu, ob prizorih žrtev naravnih katastrof in vojne smo 

pod stresom, običajno pod akutnim stresom. Iz študije, opravljene v ZDA po 

terorističnem napadu 11. septembra 2001, izhaja, da gledanje motečih pasic z novicami 

na TV veča post-travmatični stres in nočne more. »Iz raziskave izhaja, da imajo ljudje 

več nočnih mor s prizori, ki so neposredno vezani na napade – kot so dim in eksplozije 
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– v kolikor preživijo veliko ur ob gledanju televizijskih reportaž o napadih« (Khamsi 

2007). 

Gledanje TV pa povzroča tudi druge vrste stresa, med katere sodi »stres sporedov«, 

ki ga povzročajo programi oziroma serije, kot so »Lost« in »Big Brother«. Za te 

programe je značilno, da so redno prisotni ob določeni uri na določenem TV kanalu, 

zgodbe v njih se posledično nadaljujejo in povzročajo odvisnost gledanja s strani 

gledalcev. V sklopu raziskave, vezane na stres sporedov, so opravili eksperiment, ki ga 

je vodil Dr. Harry Witchel, v katerem so opazovali in preučevali fizične reakcije 

prostovoljcev, ko so zamudili epizodo svoje najljubše serije »Lost«. Pri prostovoljcih so 

raziskovalci nadzorovali številne fizične reakcije, ki so značilne za stres, vključno z 

elektromiografijo, spremembo srčnega pulza, dihanje in galvanični odziv kože. Skoraj 

pri vseh prostovoljcih se je pojavil bistveni skok fizičnih reakcij na stres, ko niso mogli 

spremljati epizodo serije »Lost«, ki jo načeloma niso mogli niti pozneje gledati. Ta 

pojav Dr. Witchel razlaga tako: »Resnično zgleda, da ljudje trpijo stres sporedov. Za TV 

odvisnike se potreba rednega spremljanja doda stresu vsakdanjega življenja, kar 

resnično vpliva na njihova fizična stanja« (Miles 2006). 

Ne glede na navedeni dve vrsti stresa, smo pri gledanju raznih programov na 

televiziji podvrženi mnogo več vrstam stresa, ki nam jih povzročajo različne vsebine. 

»Naša sposobnost razmišljanja o preteklosti in o prihodnosti predstavlja še dodaten 

način, na kateri se sprožijo stresne reakcije kadarkoli in kjerkoli. [...] Ko prižgemo 

televizijo ali računalnik se takoj soočamo z vojno, lakoto, katastrofami, političnimi 

težavami, ekonomskim kaosom in strahom pred slabimi možnostmi v naši prihodnosti« 

(Charlesworth in Nathan 2004, 7–8). Vse to zagotovo v veliki meri vpliva na stres v 

našem vsakdanjem življenju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

47 

5 SPROSTITEV IN SPROSTITVENA TELEVIZIJA 

Najbolj učinkovit in uspešen način ukrepanja proti stresu je ta, da se stresu 

izognemo oziroma da se izognemo situaciji, ki bi nam lahko povzročila nepotreben in 

škodljiv stres. »Stresu, zlasti slabemu, se je v današnjem življenju skoraj vedno mogoče 

izogniti. Vsaj načelno. Človek se redko znajde v situaciji, ko je zares življenjsko 

ogrožen; in če torej ni, si lahko vzame čas, presodi okoliščine in naredi načrt ukrepov. 

Vendar se nihče ne rodi izkušen in dovolj zrel, da bi znal realistično in brez panike 

ocenjevati tisto, kar se mu v življenju dogaja« (Ihan 2004, 61). 

Kako pa to dosežemo? Kot pravi Schmidt (2001, 22): »Že samo s spremembo 

načina življenja in razporeditvijo vrednot lahko občutno zmanjšamo stres ali se mu 

docela izognemo«. Zavedati se moramo, da je »škodljivi stres samo normalna posledica 

stanja, pri katerem ali ne znamo zmanjšati zahtev, ali pa nismo dovolj usposobljeni za 

njihovo reševanje«. Če se torej tega zavedamo in poskusimo spremeniti ta stanja ali se 

celo oddaljiti od njih, se lahko resnično izognemo nepotrebnemu stresu. 

Na žalost pa se v življenju ni vedno možno izogniti stresu. Če pa smo mu že 

izpostavljeni, imamo možnost omiliti njegove posledice in negativne učinke. To lahko 

učinkovito storimo s sprostitvijo med enim in drugim stresom. »Stres povzroča slabo 

počutje, zato je zelo dobro narediti kaj sproščujočega«. Sproščanje pa lahko vsebuje 

mnogo različnih vidikov in sprostimo se lahko na mnogo načinov, na primer s športom, 

počivanjem, branjem, poslušanjem glasbe ali druženjem s prijatelji. Za sprostitev pa 

imamo na voljo tudi različne tehnike sproščanja, s katerimi se sčasoma naučimo 

obvladati stres in nam tako omogočajo večjo kakovost življenja (Trojar in Orel 2004, 

14). 

5.1 Sproščanje napetosti 

Napetost, ki je običajno neposredno vezana na stres, lahko sprostimo na mnogo 

različnih načinov in s pomočjo cele vrste različnih tehnik sproščanja. Ko občutimo 

napetost lahko na primer ukrepamo na naslednje načine: 

− Uporabimo fizično sproščanje. Znebimo se mišičnih napetosti. 

− Uporabimo tehniko dihanja 3 + 6. Poleg sprostitve mišic je dihanje ena 

najučinkovitejših in najhitrejših načinov sprostitve. Vdihnemo tako, da štejemo 

od 1 do 3, zadržimo sapo in nato počasi izdihujemo od 1 do 6. To delamo nekaj 

minut.  

− Namerno spremenimo svoje obnašanje. Naše spremenjeno vedenje vedno 

spremeni tudi naše občutke. Prikličimo si v spomin trenutek, v katerem smo 

bili zelo ponosni sami nase. 

− Pojdimo na kratek sprehod v najbližji gozd. »Ni boljše povezave z osnovami 

življenja, kot je sprehod po gozdu. Naredimo to zase ne glede na težo situacije. 
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Med drevesi se ozrimo okoli sebe in skušajmo zaznati trenutek, zaznati mir, 

zaznati različne glasove v ozadju, petje ptic, vonj, ki prihaja iz rastlinja in 

dreves, mravljo v listju, opazujmo čarobno lepoto, ki nas obdaja ...« 

− Vedno obstaja tudi svetla plat situacije. Poiščimo jo. Vprašajmo se, zakaj ne bi 

našli zadovoljstva tudi v razmerah, v katerih smo? 

− Pričnimo razmišljati, kaj bi lahko storili za ljudi, ki jih imamo radi (Schmidt 

2001, 23–25). 

Seveda pa je veliko bolj učinkovito, če se redno sproščamo, ne pa samo, ko to 

nujno potrebujemo. Dva preprosta in prijetna načina učinkovite sprostitve sta rekreacija 

in smeh. »Gibanje je enako pomembno kot zdravje. Med gibanjem nastaja v našem 

telesu predvsem kemična snov endorfin, »hormon zdravja« z naravnim protistresnim 

delovanjem. Redna telesna vaja znižuje raven škodljivega holesterola, koristi spanju, 

dobremu občutku in kondiciji«. Enako pomembno pa je tudi veselje. »Misli nas 

spravljajo v smeh, ne ljudje. Za veselje ne potrebujemo nikogar, kar sami lahko 

poskrbimo zase« (Schmidt 2001, 38). Na ta dva enostavna načina se lahko redno 

večkrat dnevno sprostimo in se tako uspešno soočamo s stresom in preprečimo njegove 

negativne posledice. 

5.1.1 Načini in tehnike sproščanja 

Kot že rečeno imamo za sproščanje na voljo obilo različnih načinov in tehnik. Vsi ti 

načini in tehnike pa imajo nekaj skupnega: potrebno se je posvetiti samemu sebi in se 

redno sproščati. Na ta način ustvarjamo psihofizično ravnotežje in izboljšamo kakovost 

življenja, kljub občasnim pojavom stresa. Seveda pa nismo vsi enaki, kar pomeni, da 

tudi načini in tehnike sproščanja, ki so za nekatere učinkoviti in priljubljeni, lahko za 

ostale predstavljajo obremenitev. Zato si mora vsak posameznik vzeti čas in si izbere 

vrsto sproščanja, v kateri se najbolj prijetno počuti. 

Nekaj najpogostejših načinov ustvarjanja psihofizičnega ravnotežja, ki jih navaja 

Luban (1994, 26), so: 

− gimnastika,  

− šport,  

− ples, 

− zdrava prehrana, 

− nič kajenja, 

− avtogeni trening, 

− psihosomatski trening,  

− meditacija, 

− sprostitveno spanje s posebno nego,  
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− sprostilne kopeli, 

− pozitivno odnosno področje, 

− dobra volja, 

− smeh, 

− načrtovanje prostega časa, 

− glasba,  

− petje v zboru ali skupini, 

− poezija,  

− splošno branje (biblioterapija) in drugo. 

Ko govorimo neposredno o sproščanju, pa imamo na voljo obilo možnosti, med 

katerimi so najpogostejše in za večino ljudi najbolj učinkovite naslednje: 

− Pravilno dihanje. »Z dihanjem se bolj zavedamo delovanja lastnega telesa in s 

tem sebe! Dihanje je najenostavnejša oblika meditacije, je sredstvo za 

sprostitev, je tako pomembno kot gibanje« (Schmidt 2001, 39). Z nepravilnim 

dihanjem pa prispevamo k anksioznosti (tesnobi), napadu panike, depresiji, 

mišični napetosti, glavobolom in utrujenosti. »S tem, ko se naučimo zavedati 

dihanja in ko vadimo upočasnjevanje in normalizacijo dihanja, umirimo svoje 

misli in sprostimo telo. Zavedanje dihanja in dobre dihalne navade izboljšajo 

psihološko in fizično blagostanje posameznika, ne glede na to, ali jih 

uporabljamo same ali pa jih kombiniramo z drugimi tehnikami sproščanja« 

(Trojar in Orel 2004, 15). 

− Globoko sproščanje. S to tehniko se lahko učinkovitejše upiramo stresu. 

Tehnika temelji na dejstvu, da se telo ob stresu odziva z mišično napetostjo. 

»Ta fiziološka napetost pa spet nazaj povečuje subjektivni občutek 

anksioznosti. Globoko fizično sproščanje zmanjšuje fiziološko napetost in je 

nezdružljivo z anksioznostjo: navada odzivanja na en način blokira navado 

odzivanja na drug način« (Trojar in Orel 2004, 20). 

− Avtogeni trening. Gre za tehniko, s katero razvijamo skladnost med duševnimi 

in telesnimi dogajanji. Pri tem povečamo sposobnosti obvladovanja pretiranih, 

neprijetnih ali škodljivih telesnih reakcij na različne obremenitve (Trojar in 

Orel 2004, 27). Z avtogenim treningom lahko dosežemo zelo visoko stopnjo 

sprostitve. Nekatere vaje avtogenega treninga, ki lahko trajajo samo nekaj 

minut, nam lahko nadomestijo za celo uro spanja. Cilj avtogenega treninga je 

samo ta, da se umirimo in povežemo sami s seboj. »Med vajo skušamo misliti 

na nič! Zavestno ne prikličemo nobenih misli. Če pridejo same jih ne 

zavrnemo, ker nobena ne pride po naključju. Sproščeno potujmo z njimi 

kamorkoli že gredo. Ko izgubimo sled za njimi, ali kadar se nam v misli 
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prikradejo neprijetni občutki, pa z vajo začnimo od začetka« (Schmidt 2001, 

40). 

− Socialna mreža. Druga tehnika, ne moremo reči sproščanja, ampak 

premagovanja stresa je ta, da se povezujemo z drugimi ljudmi. Na ta način 

ublažimo negativne vplive okolja tako, da si ustvarimo socialno mrežo, ki nam 

zagotavlja čustveno podporo, »prijatelji, ki nam nudijo skrb, zaupanje, 

empatijo in spoštovanje«, ter praktično podporo, »gre za dajanje in prejemanje 

fizične energije, opreme, denarja, stvari, informacij ali sveže perspektive« 

(Trojar in Orel 2004, 31). 

− Autosugestija. To tehniko uporabljamo predvsem v trenutkih, ko se neposredno 

nahajamo v situaciji, ki nam povzroča stres in napetost. V teh primerih je zelo 

učinkovito ponavljanje sugestibilnih besed ter psihično ogrevanje pred 

posameznimi izzivi. Tehnika narekuje, da se v trenutkih pred izzivom 

obnašamo tako, kot da je uspeh že za nami. »Misli zapolnimo z vizualizacijo 

sebe, kako sprejemamo pohvale in čestitke, z zvoki ploskanja, odobravanja, z 

razmišljanjem, kaj vse bomo pridobili z doseženim«. To pomeni, da uporabimo 

sugestijo. »Povejmo si: Dober sem! Najboljši sem! Na ta način telesu 

dodajamo hormon adrenalin in tako preprečujemo, da bi nas tesnoba pred 

izzivom potegnila v splošno stanje negativnosti in nevere v uspeh« (Schmidt 

2001, 40-41). 

− Meditativne tehnike. Meditacija je ravno tako ena izmed najbolj učinkovitih 

metod za psihično umirjanje in sproščanje. Pri meditaciji delamo preproste 

vaje, pri katerih se popolnoma osredotočimo na neko brezpomensko besedo ali 

glasovni sklop, ki ga nenehno ponavljamo. »Med nenehnim ponavljanjem 

besede je leva polovica možganov ves čas zaposlena s ponavljanjem podatkov, 

ki se sploh ne spreminjajo, zato lahko prevzame »oblast« desna polovica 

možganov, ki skrbi za intuicijo, domišljijo in ustvarjalnost«. Posledica tega je 

zmanjšanje stresne reakcije in povečanje umirjenosti (Trojar in Orel 2004, 32-

33). 

Seveda obstaja še mnogo drugih tehnik učinkovitega sproščanja, med katerimi 

sodita tudi terapija z glasbo in vizualizacija, ki sta obravnavani v naslednjem poglavju. 

5.1.2 Pomen glasbe in slik pri sproščanju 

Med tehnikami sproščanja sodita tudi terapija z glasbo ter vizualizacija. Pri teh je 

značilno, da sta izjemno prilagodljivi za vsako situacijo in predstavljata odličen temelj 

ali dopolnitev ostalih tehnik sproščanja. Kot pravi Zagorc (2003, 144): »Danes je glasba 

eno od močnejših terapevtskih orodij«. 
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Kaj pa sploh je glasba? Po Zagorcu je glasba »v svojem bistvu nek dinamičen, 

večplasten tok določenih tonskih povezav, ki jih zaznamo s sluhom in vpliva na nas 

tako telesno kot duševno. V prostoru lahko ustvarja določeno razpoloženje, na katerega 

se navadno le podzavestno odzivamo, saj smo se ob glasbi sposobni učiti, kaj delati, ji 

dovoliti, da le zapolni praznino prostora«. Glasba pa je tudi konkreten spodbujevalec 

čustev. Pri poslušanju zadržane in počasne glasbe občutimo žalost, hitra in igriva glasba 

pa v nas vzbuja veselje in prijetno razpoloženje (Zagorc 2003, 142). 

Ker torej z glasbo lahko vplivamo na naše razpoloženje, lahko tudi izberemo 

najprimernejšo glasbo za sprostitev. Kot pravi Schmidt: »Prijetna, počasna 

instrumentalna glasba kreira občutek sprostitve in dobrega počutja, zato jo uporabimo 

vedno, kadar je le mogoče«. Seveda pa se tudi prijetno počutimo čez dan, ko brundamo 

in požvižgavamo pesmi, ki so nam pri srcu. »Poleg telesnega sproščanja in dihanja je to 

nedvomno eden od najčudovitejših načinov sprostitve« (Schmidt 2001, 41). 

Glasba pa ima na splošno veliko različnih vplivov na nas, tako emocionalnih kot 

fizičnih, kot sta v obširni študiji leta 1939 ugotovila C. M. Diserens in H. Fine. 

Ugotovila sta namreč, da glasba: 

− povečuje telesni metabolizem, 

− pospešuje ali zmanjšuje energijski potencial v mišicah, 

− pospešuje dihanje in zmanjšuje njegovo regulacijo, 

− proizvaja določen, a spremenljiv učinek na srčni utrip in krvni pritisk,  

− znižuje mejo za čutna poživila različnih oblik, 

− vpliva na žleze z notranjim izločanjem, 

− zmanjšuje utrujenost,  

− povečuje mišično odpornost, 

− vpliva na električno prevodnost človeškega telesa. 

Mnoge študije so tudi pokazale, da »glasba učinkuje na naše dihanje, še posebej, 

kadar se spremeni tempo glasbe. Visoko razgibana in čustveno nabita skladba, ki jo 

označuje hiter tempo, velika razgibanost, bogate harmonične oblike in razgibana 

melodija, drugače vpliva na naš čustveni odziv, kot skladba, ki je počasna, enakomerno 

tekoča, kjer je melodija tudi dokaj enostavna in mirna« (Zagorc 2003, 143). 

Ni več nobenega dvoma o tem, da poslušanje glasbe, primerne instrumentalne 

glasbe, deluje na nas sproščujoče. To pa izvira predvsem iz dejstva, da nas lahko glasba 

povsem prevzame. »Stopimo se z njenim ritmom, melodijo, harmonijo. Prepustimo se 

ji, zamaknjeni v neka notranja dogajanja lahko presedimo ure in ure. Z glasbo 

prestopamo svetove, še posebej, kadar je povezana z gibanjem v ekstatični ples. 

Izgubimo občutek za obstajanje prostora in časa, občutek lastne pomembnosti, naša 

osebnost se raztopi v glasbenem dogajanju« (Zagorc 2003, 144). 
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Poleg glasbe pa imamo za sprostitev na voljo tudi vizualizacijo. »Vizualizacija je 

izredno učinkovita tehnika. Temelji na dejstvu, da imajo pozitivne podobe (ali slike) v 

naši podzavesti bistveno večji vpliv kot pozitivne sugestije. Med samo tehniko 

uporabljamo domišljijo. Z njeno pomočjo se prestavimo v svet podob, kjer se počutimo 

prijetno in sproščeno« (Trojar in Orel 2004, 28).  

Ker si moramo ta svet in podobe v njem predstavljati s čim več podrobnostmi, je 

tehnika za osebe z nizko stopnjo koncentracije in kreativnosti zelo težko izvedljiva. 

Zato nam lahko pri sprostitvi pomagajo slike in posnetki naravnega okolja, seveda v 

primerih, ko se ne moremo sprehoditi neposredno v naravi. Tako realni pogledi, kot 

slike, posnetki ali že sama vizualizacija »vplivajo na našo podzavest in lahko 

povzročajo spremembe našega vedenja, mišljenja, čustvovanja in tudi fiziološkega 

stanja. Predvsem pa nas te pozitivne podobe sprostijo« (Trojar in Orel 2004, 28).  

Ravno v povezavi z glasbo in vizualizacijo pa imamo za sproščanje na razpolago 

tudi sprostitveno televizijo oziroma posamezne sprostitvene programe, ki jih lahko 

spremljamo na televiziji. 

5.2  Sprostitvena televizija 

Na televiziji lahko spremljamo določene sprostitvene oddaje ali vsebine. Katere pa 

sploh so te sprostitvene vsebine? Vsak posameznik se sprosti na drugačen način; kar 

predstavlja sprostitev za nekoga, lahko za drugega predstavlja vznemirjanje in povzroča 

stres. Ne glede na to pa so nekatere vsebine in oddaje opredeljene kot sprostitvene. Pri 

tem gre predvsem za vsebine, vezane na naravno okolje, na dokumentarne oddaje o 

naravi ter o živalskem svetu, koncerti lahke klasične in instrumentalne glasbe, opere in 

mnogo drugega. Le malo pa je na svetu prisotnih pravih sprostitvenih televizij, ki se 

dejansko ukvarjajo s prenosom izključno sprostitvenih vsebin. Med temi lahko naštejem 

na primer: LandscapeHD, Classic FM TV in Relaxing TV. Tu bi lahko deloma sodile 

tudi National Geographic, Discovery Channel in Animal Planet, vendar so v njihovih 

emisijah mnogo krat prisotni tudi neprijetni prizori, ki zagotovo ne vplivajo 

sproščujoče, ampak povzročajo kratka obdobja akutnega stresa ob prizorih nasilja in 

smrti. 

LandscapeHD 

LandscapeHD je audio-video program, ki ga podjetje LandscapeHD Ltd. prodaja 

kot interni kanal in kot TV program. Pri LandscapeHD gre za pravo sprostitveno TV. 

Edine vsebine, ki se na LandscapeHD predvajajo, so najboljša instrumentalna ter lahka 

klasična glasba, kot pomembna spremljava k sprostitvenim slikam in posnetkom visoke 

kakovosti, ki prikazujejo lepoto narave in sveta, v katerem živimo. Glavni namen 

LandscapeHD je ta, da nudi sprostitvene posnetke 24 ur dnevno in gledalce ter 

poslušalce približa naravnemu okolju. Z LandscapeHD ponujajo oddih od vsakdanjega 
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napora, stresa, pritiska in težav. Posnetki niso vsiljivi in v osebi sprožijo sprostitev tako 

misli kot telesa ob kateri koli uri dneva, saj gre za celodnevni program (LandscapeHD 

2009). 

Classic FM TV 

Classic FM TV je ravno tako televizija sprostitvenega značaja, usmerjena izključno 

k predvajanju kratkih posnetkov klasične glasbe, v katerih nastopajo znani pevci, kot so 

Katherine Jenkins, Blake in Hayley Westenra, ki jih lahko gledalci in poslušalci 

spremljajo 24 ur dnevno tako na TV kot prek interneta (Classic FM TV 2009). Pri tem 

ne gre le za koncerte v dvoranah, marveč predvsem za prave TV glasbene spote, v 

katerih pevci in orkestri izvajajo prvenstveno klasične in »easy listening« skladbe 

oziroma pesmi. Tovrstna TV pa je seveda primerna za sprostitev predvsem tistih 

gledalcev, ki uživajo v klasični glasbi. 

Relaxing TV 

Relaxing TV Media Inc. je ravno tako prava sprostitvena TV, ki je dosegljiva tako 

preko interneta, kot na TV in DVD-jih. Relaxing TV ponuja obilo video materialov, ki 

prikazujejo naravno okolje. Njene vsebine so organizirane v blagovne znamke, ki 

vsebujejo sproščujoča glasbena in slikovna doživetja, vezana na določena področja. Te 

so npr.: aquarium TV, beaches TV, bythesea TV, fireplace TV, flowering TV, grand-

canyon TV, sunrises TV in druge (Relaxing TV 2009). 

5.2.1 Vpliv sprostitvene televizije 

Z gledanjem sprostitvene TV vplivamo na spremembe našega počutja, predvsem na 

sproščanje in umirjanje. Ob gledanju pomirjujočih posnetkov naravnega okolja ter ob 

poslušanju umirjene lahke klasične in instrumentalne glasbe, se poglobimo v svet 

prijetnih občutkov, ki v nas sprožijo tako psihološko kot fizično umiritev in sprostitev.  

Vezano na to, so nekateri strokovnjaki opravili raziskave in ugotovili izjemno 

blagodejne učinke sprostitvene TV na bolnike. V teh raziskavah je bila vključena 

predvsem Landscape HD. Uporabili so jo v bolnišnicah na oddelku urgence, z namenom 

znižanja stopnje stresa pri prihajajočih bolnikih in ponesrečencih. Na opazovalnih 

monitorjih so zasledili vidno znižanje srčnega utripa pri bolnikih, ki so gledali in 

poslušali Landscape HD. Iz raziskave, ki jo je vodil Dr. Roselia Lelchuck Staricoff v 

bolnišnici Chelsea in Westminster v Londonu, izhaja, da posnetki Landscape HD 

neposredno koristno vplivajo na zdravstvena stanja bolnikov. »Redno gledanje 

Landscape HD prispeva k sprostitvi, ki posledično vpliva na znižanje srčnega utripa, 

znižuje krvni tlak in spodbuja boljše psihološko blagostanje« (Landscape HD 2009). 

Tudi dr. med. Marvin A. McMillen, direktor kirurgije v Beth Israel Medical Center 

v New Yorku, že mnogo let uporablja Landscape HD za izboljšanje zdravstvenega 
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stanja bolnikov. Po njegovem mnenju, bolniki, ki se nahajajo v sproščujočem okolju, 

hitreje in bolje okrevajo. »To pa seveda vpliva na splošno tudi na medicinsko industrijo, 

saj s skrajšanjem obdobja okrevanja, je posledično na razpolago večje število postelj in 

zniža se uporaba običajnih zdravil«. Vse to je posledica gledanja posnetkov Landscape 

HD, saj imajo glasba in posnetki naravnega okolja globok vpliv na blagostanje in 

okrevanje bolnikov (Landscape HD 2009). 

Vezano na vpliv glasbe na bolnike, so opravili tudi drugo raziskavo. Pri desetih 

bolnikih v kritičnem stanju, ki so poslušali umirjene Mozartove melodije, so merili 

vrsto fizičnih znakov stresa. Pri tem so zasledili opazna izboljšanja bolnikovih stanj, kar 

predstavlja merljive učinke pri okrevanju bolnikov (Landsca HD 2009). 

Pri zgoraj navedenih raziskavah gre seveda za ekstremne primere vpliva 

sprostitvenih programov na blagostanje in sprostitev oseb. Vendar, če pri osebah s tako 

hudimi zdravstvenimi težavami, poslušanje določene vrste glasbe in gledanje posnetkov 

naravnega okolja vpliva na hitrejše okrevanje, zagotovo tudi na zdrave osebe, ki so pod 

stresom ali le potrebujejo umiritev in sprostitev, tovrstna glasba in posnetki pozitivno 

vplivajo na njihovo blagostanje. Kar pomeni, da s sprostitveno TV zagotovo lahko tudi 

mi najdemo svoje trenutke sprostitve ob gledanju in poslušanju teh pozitivnih in 

kakovostnih vsebin. 

5.2.2 Landscape HD 

Kot predhodno navedeno, je Landscape HD prava sprostitvena televizija, ki 

najboljše predstavlja vrste vsebin, ki so najprimernejše za sprostitev ob televiziji. Da bi 

lahko bolje razumeli, kaj je prava sprostitvena TV in katere so njene značilnosti, so v 

nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavljeni njeni ključni elementi. 

Slike, ki jih gledamo čez dan, imajo velik vpliv na naše možgane. Moteči in 

žalostni prizori lahko povzročajo stres, ne da bi to zavestno opazili. Enako velja za 

moteče in neprijetne zvoke, ki jih poslušamo, kot so promet in medijska zvokovna in 

video bombardiranja. Pri gledanju sodobnih TV kanalov nas bombardirajo z visoko 

stresnimi prizori, ki so prisotni predvsem v novicah in oglasih. Za razliko od teh 

Landscape HD nudi oddih od tega konstantnega pritiska in ponuja veliko bolj umirjen 

televizijski doživljaj. Glavna vsebina Landscape HD vključuje najboljšo instrumentalno 

in lahko klasično glasbo ter sprostitvene posnetke visoke kakovosti, ki prikazujejo 

lepoto narave in sveta, v katerem živimo. Posnetki niso vsiljivi in v osebi sprožijo 

sprostitev tako misli kot telesa ob katerikoli uri dneva, saj gre za celodnevni program 

(Landscape HD 2009). 

V LandscapeHD verjamejo, da z neverbalnim programom lahko prebrodimo vse 

kulturne meje in ovire, s posledičnim vzpostavljanjem harmonije in ravnovesja tako na 

globalnem kot na osebnem nivoju. Landscape HD obstaja z enim namenom: nuditi 

sprostitev z ustvarjanjem »low stress« okolja 24 ur dnevno (Landscape HD 2009). 
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Landscape HD je zasnovana na podlagi dvajset-minutnih časovnih segmentov. To 

omogoča gledalcu minimalen čas, potreben za fizično in psihično sprostitev. Na podlagi 

raziskave, opravljene s strani Landscape HD, so prišli do rezultata, da je kar 93 % 

intervjuvancev potrdilo, da je najpomembnejši razlog gledanja Landscape HD ravno v 

namenu sprostitve. Gledanje Landscape HD globoko vpliva na proces sproščanja, ki z 

vizualnim vpletom vzbuja svobodo nad logičnimi procesi (Landscape HD 2009). 

Landscape HD je namenjena sprostitvi gledalca. Ob predvajanju »low stress« avdio 

in video vsebin se ustvari sprostitveno okolje, ki v osebi vzbudi telesno in duševno 

sprostitev. Video posnetki naravnih lepot sveta in klasična ter instrumentalna avdio 

podlaga vzbudijo v osebi prijeten občutek, niso vsiljivi in omogočajo svobodo nad 

logičnimi mentalnimi procesi. Gledalci se torej z gledanjem Landscape HD 

razbremenijo dnevnih težav, napornega življenjskega ritma in osebnih problemov. S 

posebno izbrano lahko klasično in instrumentalno glasbo ter kakovostnimi in mirnimi 

prizori naravnega okolja, z gledanjem in poslušanjem Landscape HD prispevamo k 

ustvarjanju procesa sproščanja, ne da bi zato potrebovali posebne meditativne vaje 

(Landscape HD 2009).  

Z gledanjem sprostitvene TV, kot je npr. Landscape HD, imamo na voljo, kadar 

koli to potrebujemo, okno v mir in lepoto naravnega okolja in prijetno pomirjujočo 

glasbo. To nam omogoča učinkovito sprostitev v sproščujočem okolju in nam pomaga 

vzpostaviti ponovno ravnovesje organizma, ki mnogokrat zaradi stresa ne deluje dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

57 

6 METODOLOGIJA RAZISKAVE 

V raziskavi sem opravila statistično analizo na podlagi odgovorov anketirancev na 

anketni vprašalnik, kar pomeni, da gre za kvantitativno raziskavo. »Pri kvantitativni 

analizi surovemu številčnemu podatku ni mogoče pripisati nikakršnega pomena, dokler 

ni z ostalimi podatki vred analiziran« (Kobeja 2002, 70). 

S statistično analizo sem skušala ugotoviti trenutno stanje (ne)zadovoljstva s strani 

prebivalcev Slovenije s ponujenimi televizijskimi programi na področju Republike 

Slovenije. Obenem sem skušala ugotoviti povprečno stopnjo podvrženosti stresu s strani 

anketirancev, njihovo potrebo in željo po sprostitvi ter morebitno željo po gledanju 

drugačne, sprostitvene televizije. 

Za pridobitev potrebnih podatkov sem pripravila polstrukturirani anketni 

vprašalnik. Vprašalnik obsega 31 vprašanj, ki sem jih razdelila v štiri sklope, in sicer: a) 

demografski podatki, b) ponudba televizijskih programov, c) stres in sprostitev, d) 

sprostitvena TV kot drugačna TV. Pri polstrukturiranem vprašalniku sem uporabila 

vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa sem uporabila tako 

ocenjevanje na podlagi sedem-stopenjske Likertove lestvice, kot obkroževanje vnaprej 

podanih odgovorov. 

Na podlagi podatkov telefonskega anketiranja sem prišla do kvantitativne analize, 

saj sem besedne podatke pretvorila v številčne, nato pa sem s pomočjo računalniškega 

programa SPSS 16.0 opravila statistično analizo. Z računalniškim programom Excel 

sem grafično ponazorila rezultate analize. Dobljene rezultate sem na koncu 

interpretirala, testirala v nadaljevanju navedene hipoteze in dobila odgovore na spodaj 

navedena raziskovalna vprašanja. 

Za raziskavo sem uporabila izključno primarne podatke, ki sem jih pridobila s 

pomočjo telefonskega anketiranja 500 naključno izbranih prebivalcev Slovenije, ki so 

navedeni v telefonskem imeniku TIS 2007, pomlad. Telefonsko anketiranje je izvedlo 

podjetje Episcenter, d. o. o. 

Raziskovalne hipoteze 

Vezano na namen in cilje raziskave sem postavila naslednje temeljne raziskovalne 

hipoteze: 

− H1: Na podlagi šestih kriterijev ocenjevanja (zanimivost oz. informiranost, 

kakovost oz. tehtnost, raznolikost oz. pestrost, zadovoljstvo oz. obširnost, 

pravočasnost oz. ažurnost ter stresnost oz. napetost) je v povprečju več 

prebivalcev Slovenije takih, ki ocenjujejo ponujene slovenske in tuje TV 

programe s povprečno oceno pod 4 (na ocenjevalni lestvici od 1 do 7, kjer 1 

predstavlja najnižjo oceno, 7 pa najvišjo oceno), kot takih, ki ocenjujejo 

ponujene slovenske in tuje TV programe s povprečno oceno nad 4 (na 
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ocenjevalni lestvici od 1 do 7, kjer 1 predstavlja najnižjo oceno, 7 pa najvišjo 

oceno). 

− H2: V povprečju prebivalci Slovenije slabše ocenjujejo ponujene TV programe 

predvsem zaradi nezadovoljive kakovosti le-teh.  

− H3: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki ob gledanju ponujenih 

TV programov občutijo povečanje stresa, kot takih, ki se ob gledanju 

ponujenih programov sprostijo.  

− H4: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki bi se ob poslušanju 

instrumentalne in lahke klasične glasbe sprostili, kot takih, ki se ob poslušanju 

tovrstne glasbe ne bi sprostili. 

− H5: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki bi se ob gledanju 

posnetkov naravnega okolja sprostili, kot takih, ki se ob gledanju tovrstnih 

posnetkov ne bi sprostili. 

− H6: V Sloveniji je prisoten zadovoljiv delež (vsaj 15 %) prebivalcev, ki bi 

redno spremljal sprostitvene TV programe. 

Raziskovalna vprašanja 

Z namenom ugotovitve stanja (ne)zadovoljstva s ponudbo TV programov, 

podvrženosti stresu, želje po sprostitvi in potreb po sprostitvenih televizijskih programih 

na slovenskem trgu, sem postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

− RV1: Katere televizijske kanale anketiranci najpogosteje gledajo? 

− RV2: Katere televizijske oddaje anketiranci najpogosteje gledajo? 

− RV3: Kolikšna je stopnja (ne)zadovoljstva s ponujenimi televizijskimi 

programi in oddajami s strani anketirancev? 

− RV4: Kateri so vzroki nezadovoljstva s ponujenimi televizijskimi programi in 

oddajami s strani anketirancev? 

− RV5: Kateri dejavniki vplivajo na (ne)zadovoljstvo s ponujenimi televizijskimi 

programi in oddajami s strani anketirancev? 

− RV6: Kolikšni stopnji stresa so anketiranci podvrženi ob vsakdanjem gledanju 

ponujenih televizijskih programov? 

− RV7: Koliko so anketiranci podvrženi stresu, ne glede na gledanje televizije? 

− RV8: Katere televizijske vsebine bistveno vplivajo na stres anketirancev? 

− RV9: Koliko časa so anketiranci pripravljeni nameniti sprostitvi? 

− RV10: Koliko časa anketiranci že namenjajo sprostitvi? 

− RV11: Na kakšen način se anketiranci najbolj učinkovito sprostijo? 

− RV12: Koliko časa anketiranci zdržijo, ne da bi prižgali televizijo? 

− RV13: Ali so anketiranci pripravljeni ugasniti televizijo za dalj časa? 
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− RV14: Kaj bi anketiranci želeli, da bi bilo na televiziji, sedaj pa tega ni na 

voljo? 

− RV15: Katere lastnosti bi po mnenju anketirancev moral imeti idealen 

televizijski program? 

− RV16: Česa ne bi smelo manjkati na televiziji? 

− RV17: Kakšen bi moral biti televizijski program, da bi se po mnenju 

anketirancev lahko ob njemu sprostili?  

− RV18: V kolikšni meri anketiranci gledajo sprostitvene TV programe oz. 

programe, ki ponujajo sprostitvene vsebine? 

− RV19: V kolikšni meri se anketiranci sprostijo ob gledanju sprostitvenih vsebin 

na TV? 

− RV20: Ali sta za anketirance instrumentalna in lahka klasična glasba primerni 

glasbeni podlagi za sprostitev? 

− RV21: Ali gledanje slik in posnetkov iz narave v anketirancih vzbudi 

sprostitev? 

− RV22: Ali bi si anketiranci vzeli kdaj čas za sprostitev ob kakovostni 

instrumentalni in lahki klasični glasbi? 

− RV23: Ali bi si anketiranci vzeli kdaj čas za sprostitev ob kakovostnih slikah in 

posnetkih iz narave? 

− RV24: Koliko anketirancev bi v povprečju gledalo televizijski program, ki v 

pretežni meri ponuja sprostitvene posnetke? 

Načrt vzorčenja 

Pri raziskavi sem pridobila primarne podatke o vidikih raziskave z anketiranjem 

reprezentativnega vzorca prebivalcev Slovenije na podlagi polstrukturiranega anketnega 

vprašalnika, pri čemer so bile zajete vse slovenske regije z normalno porazdelitvijo 

skupin anketirancev. Za raziskavo sem tako uporabila verjetnostni vzorec. Proučevala 

sem odgovore na anketni vprašalnik s strani 500 prebivalcev Slovenije. Za pridobitev 

odgovorov na anketni vprašalnik sem najela agencijo, ki je izvedla telefonsko 

anketiranje aprila 2008. Telefonsko anketiranje po CATI metodi je bilo izvedeno preko 

fiksnega slovenskega telefonskega omrežja na podlagi telefonskega imenika TIS 2007, 

pomlad. 

Za potrebe raziskave sem oblikovala polstrukturiran vprašalnik, ki sem ga 

posredovala agenciji za izvedbo telefonskega anketiranja. Agencija je v mesecu aprilu 

2008 na podlagi telefonskega anketiranja dobila odgovore na vprašalnik s strani 500 

prebivalcev Republike Slovenije, kar je bil tudi vzorec, ki sem ga določila. Pri tem so 

bile zajete vse določene starostne skupine in vse slovenske regije. Vprašalnik je zajemal 

31 vprašanj, ki so bila grupirana v štiri sklope, in sicer: a) demografski podatki, b) 
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ponudba televizijskih programov, c) stres in sprostitev, d) sprostitvena televizija kot 

drugačna televizija. Vseh 500 anketirancev je odgovorilo na vsa vprašanja. 

Kot je razvidno s slike 7.1, med anketiranci, ki so sodelovali pri anketi, je bilo 14 

(2,80 %) starih do 15 let, 57 (11,40 %) je bilo starih med 16 in 25 let, 62 (12,40 %) je 

bilo starih med 26 in 35 let, 67 (13,40 %) jih je imelo med 36 in 45 let, 96 (19,20 %) jih 

je bilo starih med 46 in 55 let, 109 (21,80 %) jih je imelo med 56 in 65 let, 95 (19,00 %) 

pa je bilo starih 66 let ali več. 

Slika 6.1 Starost anketirancev 

 
N = 500 

Iz podatkov o starosti anketirancev je razvidno, da so na anketni vprašalnik v 

pretežni meri (60,00 %) odgovorile osebe nad 45-im letom starosti. Ciljna publika za 

gledanje sprostitvene televizije pa so osebe nad 25-im letom starosti. Na podlagi tega 

sem dobila odgovore na anketni vprašalnik s strani 429 anketirancev iz ciljne skupine, 

kar predstavlja 85,80 % vseh anketiranih oseb.  

Na anketni vprašalnik so odgovarjale osebe tako moškega kot ženskega spola. Kot 

je razvidno s slike 7.2, je iz vzorca 500-tih oseb odgovorilo 154 moških, kar predstavlja 

31,00 % vseh anketiranih oseb, ter 346 žensk, kar predstavlja 69,00 % vseh anketiranih 

oseb. 
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Slika 6.2 Spol anketirancev 

 
N = 500 

V tem primeru nisem uspela dobiti reprezentativnega vzorca, saj so na anketni 

vprašalnik odgovorile predvsem ženske, saj je to tudi populacija, ki je v povprečju čez 

dan več doma, v primerjavi z moško populacijo. Z drugega vidika pa sem tako ali 

drugače dobila mnenja oseb (moških in žensk), ki predstavljajo ciljno skupino za 

spremljanje sprostitvenih televizijskih programov, ne glede na spol. 

Kot zgoraj navedeno so bile pri telefonskem anketiranju zajete vse slovenske regije, 

na podlagi področnih telefonskih kod. 

Slika 6.3 Regijska porazdelitev anketirancev 

 
N = 500 

Kot je razvidno s slike 7.3 je iz področne kode 01 (Ljubljana) odgovorilo 24,80 % 

anketirancev, iz področne kode 02 (Maribor/Murska Sobota) so v agenciji dobili 

odgovore s strani 21,20 % anketirancev, iz področne kode 03 (Celje/Trbovlje) je 
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odgovorilo 19,00 % anketirancev, v področni kodi 04 (Kranj) so anketarji dobili 

odgovore s strani 12,80 % anketirancev, iz področne kode 05 (Koper/Nova Gorica) je 

odgovorilo 13,80 % anketirancev, iz področne kode 07 (Novo mesto) pa je na anketni 

vprašalnik odgovorilo 8,40 % anketirancev. Na ta način sem prišla do odgovorov na 

anketne vprašalnike s strani prebivalcev Slovenije z reprezentativno regijsko 

porazdelitvijo. 

Na sliki 7.4 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev (v odstotkih) 

izobraženosti anketirancev. 

Slika 6.4 Izobrazba anketirancev 

 
N = 500 

Relativna frekvenčna porazdelitev izobraženosti anketirancev se v pretežni meri 

ujema z relativno frekvenčno porazdelitvijo izobraženosti slovenskega prebivalstva, na 

podlagi raziskave, ki so jo opravili na Statističnem uradu RS za leto 2006. 
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Tabela 6.1 Relativni frekvenčni porazdelitvi izobraženosti anketirancev 

Dosežena izobrazba SURS* ( %) Raziskava** ( %) 

Nedokončana osnovna šola 4,64 1,20 

Osnovna šola 23,03 16,60 

Poklicna šola 24,94 12,80 

Srednja šola 30,80 45,00 

Višja šola 5,45 7,60 

Visoka šola 2,84 8,80 

Univerzitetna izobrazba 7,08 7,00 

Specializacija, magisterij, doktorat 1,22 1,00 

* Raziskava Statističnega urada RS na vzorcu 1.724-ih oseb (v letu 2006) 

** Raziskava magistrske naloge na vzorcu 500-ih oseb (v letu 2008) 

Vir: lasten (anketiranje) in SURS 

V tabeli 7.1 (zgoraj) so razvidni primerjalni podatki frekvenčnih porazdelitev 

izobraženosti anketirancev, ki so sodelovali v moji raziskavi in izobraženosti 

prebivalcev Slovenije na podlagi raziskave Statističnega urada Republike Slovenije. 

Na sliki 7.5 so prikazani podatki (v odstotkih), vezani na status anketirancev, in 

sicer: zaposleni, študenti oziroma dijaki, zaposleni ob študiju in brezposelni oziroma 

upokojenci. 

Slika 6.5 Status anketirancev 

 
N = 500 
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S slike je razvidno, da je 38,00 % anketirancev zaposlenih, 11,80 % anketirancev še 

študira oziroma hodi v šolo, 3,00 % anketirancev dela in študira, 47,20 % anketirancev 

pa je brezposelnih oziroma upokojenih. 
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7 REZULTATI EMPIRIČNEGA DELA 

V naslednjih štirih podpoglavjih so predstavljeni in prikazani rezultati statistične 

analize odgovorov anketirancev na zadnje tri sklope vprašalnika, in sicer: ponudba 

televizijskih programov, stres in sprostitev ter sprostitvena televizija kot drugačna 

televizija. Ob tem pa so podani tudi odgovori na raziskovalna vprašanja.  

7.1 Kakovost televizijskih programov 

V drugem delu anketnega vprašalnika sem se osredotočila na proučevanje 

zadovoljstva oziroma nezadovoljstva s ponudbo televizijskih programov s strani 

anketirancev. Za učinkovitejše proučevanje odgovorov o njihovih mnenjih sem najprej 

želela pridobiti podatke o tem, katere televizijske kanale in oddaje gledajo v pretežni 

meri, saj ravno na temu temeljijo njihova mnenja in (ne)zadovoljstvo s ponudbo 

televizijskih programov. Na podlagi odgovorov anketirancev sem lahko zatem 

odgovorila na raziskovalna vprašanja. 

RV1: Katere televizijske kanale anketiranci najpogosteje gledajo? 

Najprej me je zanimalo, katere televizijske kanale anketiranci spremljajo, na 

podlagi razdelitve kanalov na slovenske nacionalne, regionalne in lokalne TV kanale ter 

na tuje TV kanale. 

Na sliki 7.6 so prikazani rezultati (v odstotkih) na podlagi odgovorov anketirancev 

na vprašanje o tem, katere televizijske kanale (izmed naštetih) najpogosteje gledajo. 

Slika 7.1 Najpogosteje gledani TV kanali s strani anketirancev 

 
N = 500 
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S slike 7.6 je razvidno, da anketiranci v pretežni meri gledajo slovenske televizijske 

kanale, saj jih je 309 oziroma 61,80 % odgovorilo, da gledajo nacionalno slovensko 

televizijo, 130 oziroma 26,00 % pa jih je odgovorilo, da v pretežni meri gledajo lokalno 

oz. regionalno slovensko televizijo. Skupaj torej 87,80 % anketirancev gleda slovenske 

televizijske kanale. 51 anketirancev oz. 10,20 % anketirancev gleda tuje TV kanale, in 

sicer: v nemškem jeziku (3,00 %), TV kanale bivše SFRJ (0,80 %), italijanske TV 

kanale (2,00 %) in druge mednarodne TV kanale (4,40 %). 10 anketirancev (2,00 %) pa 

ni vedelo, kaj odgovoriti.  

Na sliki 7.7 so prikazani rezultati najbolj gledanih televizijskih kanalov, tako 

slovenskih kot tujih. Podatke sem dobila na podlagi odgovorov na vprašanje, katere 

televizijske kanale anketiranci najpogosteje gledajo, pri čemer so lahko anketiranci 

odgovorili z največ tremi najbolj gledanimi TV kanali. S slike je razvidno, da je POP 

TV najbolj gledan TV kanal s strani anketirancev, ki ga je kar 381 anketirancev navedlo 

kot program, ki ga najpogosteje gledajo. Temu sledi nacionalni TV program SLO 1 z 

297-imi navedbami, A Kanal z 210-imi navedbami in SLO 2 s 107-imi navedbami 

anketirancev.  

Slika 7.2 Najbolj gledani TV kanali 

 
N = 1314 

Enako lestvico štirih najbolj gledanih slovenskih TV kanalov je pokazala tudi 

medijska raziskava družbe Valicon. Ne glede na to sem na podlagi navedenega zasledila 

relativno neskladje s podatki, ki so prikazani na sliki 7.6. Na sliki 7.6 je namreč v 

pretežni meri navedeno gledanje nacionalne slovenske TV, za katero so anketiranci 
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navedli gledanje SLO 1 in SLO 2 s 404-imi navedbami, medtem ko so za lokalno 

oziroma regionalno slovensko TV navedli gledanje POP TV in A kanala v kar 591-ih 

primerih. To relativno neskladje pa v veliki meri izvira iz dejstva, da so anketiranci pri 

konkretni navedbi TV kanalov navedli do tri televizijske kanale namesto enega samega 

najbolj gledanega. V teh primerih so pri navedbi nacionalnih in regionalnih oz. lokalnih 

TV kanalov največkrat navedli najprej nacionalni TV kanal, nato pa regionalnega oz. 

lokalnega. 

Ostali najbolj gledani TV kanali, ki so jih anketiranci navedli, so Discovery 

Channel (46 navedb), TV 3 (35 navedb), RTL (32 navedb), Euro Sport (23 navedb), 

MTV (16 navedb), HRV 1 (16 navedb), National Geographic (16 navedb) in Animal 

planet (13 navedb). Ostale TV kanale so anketiranci navedli v manj kot 10-ih primerih. 

RV2: Katere televizijske oddaje anketiranci najpogosteje gledajo? 

Kot zgoraj navedeno sem za učinkovitejše proučevanje odgovorov o mnenjih 

anketirancev najprej želela pridobiti podatke tudi o tem, katere televizijske oddaje 

najpogosteje gledajo, saj tudi na temu temeljijo njihova mnenja in (ne)zadovoljstvo s 

ponudbo televizijskih programov. 

Na slikah 7.8 in 7.9 sem tako prikazala navedbe zvrsti oziroma TV oddaj, ki so jih 

anketiranci navedli kot najpogosteje gledane. Njihova mnenja sem razdelila v dva grafa, 

tako da sem v prvem grafu (slika 7.8) navedla najpogosteje navedene najbolj gledane 

TV oddaje, medtem ko sem v drugem grafu (slika 7.9) navedla še preostale najbolj 

gledane TV oddaje s strani anketirancev. Tudi v tem primeru so anketiranci lahko 

navedli do 3 odgovore. 

S slike 7.8 je razvidno, da anketiranci v pretežni meri gledajo predvsem dnevnik 

oziroma poročila (z 279-imi navedbami) in informativne oddaje na sploh (z 237-imi 

navedbami). Temu sledi gledanje filmov (z 204-imi navedbami), razvedrilnih oddaj (s 

161-imi navedbami) in dokumentarnih oddaj (s 133-imi navedbami). Pomembno mesto 

so zasedle tudi vremenska napoved (s 86-imi navedbami), športne oddaje (s 60-imi 

navedbami) in glasbene oddaje (z 42-imi navedbami). 
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Slika 7.3 Najbolj gledane TV oddaje 

 
N = 1202 

Na sliki 7.9 so navedene ostale oddaje, ki so jih anketiranci redko navedli, in sicer: 

'reality show' (19 navedb), igre in kvizi (11 navedb), risanke (11 navedb), oddaje o 

umetnosti (9 navedb), oddaje za otroke (5 navedb), satirične oddaje (2 navedbi) in druge 

neopredeljene televizijske oddaje (9 navedb). 

Slika 7.4 Manj gledane TV oddaje 

 
N = 67 

Po pridobljenih rezultatih o televizijskih kanalih in oddajah, ki jih anketiranci 

najpogosteje gledajo, sem analizirala rezultate o njihovem mnenju in zadovoljstvu 

oziroma nezadovoljstvu, vezanemu na obravnavane TV kanale in oddaje.  
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Na sliki 7.10 so ponazorjene povprečne ocene, izračunane na podlagi vseh podanih 

ocen s strani anketirancev na podlagi posameznega kriterija ocenjevanja. V grafu niso 

zajeti podatki anketirancev, ki za posamezen kriterij niso vedeli podati svojega mnenja 

oziroma svoje ocene. 

Slika 7.5 Povprečne ocene zadovoljstva 

 

V nadaljevanju so podrobneje obravnavane povprečne ocene za vsak kriterij 

ocenjevanja. Skupna povprečna ocena, vezana na vse kriterije, pa je 4,66, kar pomeni, 

da so anketiranci v povprečju relativno zadovoljni s ponudbo TV programov. 

V tabeli 7.2 so navedene povprečne ocene anketirancev in pripadajoči standardni 

odkloni na podlagi podanih kriterijev ocenjevanja. 

Tabela 7.1 Povprečne ocene anketirancev – povprečna ocena 

Kriterij ocenjevanja Aritmetična sredina Standardni odklon 

Zanimivost oz. informiranost 4,86 1,31 

Kakovost oz. tehtnost 4,81 1,36 

Raznolikost oz. pestrost 4,59 1,53 

Zadovoljstvo oz. obširnost 4,77 1,46 

Pravočasnost oz. ažurnost 5,24 1,39 

Stresnost oz. napetost 3,69 1,97 

 

Anketiranci so v povprečju dali najvišje ocene pri kriterijih pravočasnosti oz. 

ažurnosti, zanimivosti oz. informiranosti in pri kriteriju kakovosti oz. tehtnosti. Kot je 

razvidno iz tabele 7.2 so bile povprečne ocene pri teh kriterijih 5,24, 4,86 in 4,81. Pri 

tem so bile vrednosti standardnega odklona nekoliko visoke, in sicer 1,39, 1,31 in 1,36. 

Najnižja povprečna ocena pripada kriteriju stresnosti oz. napetosti in znaša 3,69. Pri tem 
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kriteriju je bil tudi standardni odklon višji, in sicer 1,97. To pomeni, da so se mnenja 

anketirancev, vezana na ta kriterij, dokaj več razlikovala v primerjavi z ostalimi kriteriji 

ocenjevanja. 

RV3: Kolikšna je stopnja (ne)zadovoljstva s ponujenimi televizijskimi programi in 

oddajami s strani anketirancev? 

V nadaljevanju so podani podrobnejši rezultati ocenjevanja ponudbe TV programov 

s strani anketirancev. V tabeli 7.3 so podani podatki za izračun intervalov zaupanja, 

vezanih na ocenjevanje TV programov na podlagi v tabeli navedenih kriterijev s strani 

anketirancev. 

Na podlagi podatkov v tabeli 7.3 sem izračunala intervale zaupanja za posamezen 

kriterij ocenjevanja zadovoljstva anketirancev, ki so predstavljeni in pojasnjeni v 

nadaljevanju pri posameznem kriteriju ocenjevanja.  

Na podlagi tega sem lahko opravila posploševanje na celotno populacijo (prebivalci 

RS), pri čemer gre predvsem za ocenjevanje verjetnih pričakovanih rezultatov o 

povprečnih ocenah, ki bi jih dobila, če bi opravila anketiranje na celotni populaciji, tj. 

vseh prebivalcev Republike Slovenije. 

Tabela 7.2 Povprečne ocene anketirancev – interval zaupanja 

Kriterij ocenjevanja x se z α x - z*se x + z*se 

Zanimivost oz. informiranost 4,86 0,06 1,96 0,05 4,75 4,97 

Kakovost oz. tehtnost 4,81 0,06 1,96 0,05 4,69 4,93 

Raznolikost oz. pestrost 4,59 0,07 1,96 0,05 4,46 4,72 

Zadovoljstvo oz. obširnost 4,77 0,07 1,96 0,05 4,64 4,90 

Pravočasnost oz. ažurnost 5,24 0,06 1,96 0,05 5,12 5,36 

Stresnost oz. napetost 3,69 0,09 1,96 0,05 3,52 3,86 

x – aritmetična sredina 

se – standardna napaka ocene 

z – standardizirana normalna spremenljivka 

α – stopnja tveganja 

Kriterij zanimivosti oz. informiranosti 

Na sliki 7.11 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen, ki so jih podali anketiranci 

na podlagi kriterija zanimivosti oz. informiranosti. Kriterij predstavlja zanimivost 

ponujenih programov oziroma njihovo stopnjo informiranosti. Anketiranci so ponudbo 

TV programov na podlagi tega kriterija v največjem številu ocenili z ocenami 4, 5 in 6, 

pri čemer je s slike razviden modus pri oceni 5 s kar 191-imi ocenjevanji. S slike je pri 

ocenjevanju tudi razvidna asimetrija v levo. 
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Slika 7.6 Ocena zadovoljstva na podlagi kriterija zanimivosti oz. informiranosti 

 
N = 481 

Na podlagi tabele 7.3 sem izračunala interval zaupanja: 4,75 < Y < 4,97; α = 0,05. 

Na podlagi vzorca 500 anketirancev ocenjujem, da je povprečna ocena o 

zadovoljstvu s ponudbo TV programov s strani prebivalcev RS, vezano na kriterij 

zanimivosti oz. informiranosti, v povprečju med 4,75 in 4,97, upoštevajoč lestvico od 1 

do 7, pri čemer 1 predstavlja najnižjo oceno (popolno nezadovoljstvo), 7 pa najvišjo 

oceno (popolno zadovoljstvo). Trditev postavljam pri stopnji tveganja α = 0,05. 

Kriterij kakovosti oz. tehtnosti 

Na sliki 7.12 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen, ki so jih podali anketiranci 

na podlagi kriterija kakovosti oz. tehtnosti. Kriterij predstavlja kakovost ponujenih 

programov oziroma njihovo pomembnost. Anketiranci so ponudbo TV programov na 

podlagi tega kriterija v največjem številu ocenili z ocenami 4, 5 in 6, pri čemer je s slike 

razviden modus pri oceni 5 s 145-imi ocenjevanji. S slike je pri ocenjevanju tudi 

razvidna asimetrija v levo. 

Na podlagi tabele 7.3 sem izračunala interval zaupanja: 4,69 < Y < 4,93; α = 0,05. 

Na podlagi vzorca 500 anketirancev ocenjujem, da je povprečna ocena o 

zadovoljstvu s ponudbo TV programov s strani prebivalcev RS, vezano na kriterij 

kakovosti oz. tehtnosti, v povprečju med 4,69 in 4,93, upoštevajoč lestvico od 1 do 7, 

pri čemer 1 predstavlja najnižjo oceno (popolno nezadovoljstvo), 7 pa najvišjo oceno 

(popolno zadovoljstvo). Trditev postavljam pri stopnji tveganja α = 0,05. 
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Slika 7.7 Ocena zadovoljstva na podlagi kriterija kakovosti oz. tehtnosti 

 
N = 480 

Kriterij raznolikosti oz. pestrosti 

Na sliki 7.13 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen, ki so jih podali anketiranci 

na podlagi kriterija raznolikosti oz. pestrosti. Kriterij predstavlja raznolikost ponujenih 

programov oziroma prisotnost najrazličnejših vsebin. Anketiranci so ponudbo TV 

programov na podlagi tega kriterija v največjem številu ocenili z ocenami 3, 4, 5 in 6, 

pri čemer je s slike razviden modus pri oceni 5 s 131-imi ocenjevanji. S slike je pri 

ocenjevanju tudi razvidna rahla asimetrija v levo. 

Slika 7.8 Ocena zadovoljstva na podlagi kriterija raznolikosti oz. pestrosti 

 
N = 480 
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Na podlagi tabele 7.3 sem izračunala interval zaupanja: 4,46 < Y < 4,72; α = 0,05. 

Na podlagi vzorca 500 anketirancev ocenjujem, da je povprečna ocena o 

zadovoljstvu s ponudbo TV programov s strani prebivalcev RS, vezano na kriterij 

raznolikosti oz. pestrosti, v povprečju med 4,46 in 4,72, upoštevajoč lestvico od 1 do 7, 

pri čemer 1 predstavlja najnižjo oceno (popolno nezadovoljstvo), 7 pa najvišjo oceno 

(popolno zadovoljstvo). Trditev postavljam pri stopnji tveganja α = 0,05. 

Kriterij zadovoljstva oz. obširnosti 

Na sliki 7.14 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen, ki so jih podali anketiranci 

na podlagi kriterija zadovoljstva oz. obširnosti. Kriterij predstavlja splošno zadovoljstvo 

s strani anketirancev s ponujenimi programi oziroma zadovoljivo prisotnost vsebin, ki 

zajemajo vrsto različnih področij in zvrsti. Anketiranci so ponudbo TV programov na 

podlagi tega kriterija v največjem številu ocenili z ocenami 4, 5 in 6, pri čemer je s slike 

razviden modus pri oceni 5 s 148-imi ocenjevanji. S slike je pri ocenjevanju tudi 

razvidna asimetrija v levo. 

Na podlagi tabele 7.3 sem izračunala interval zaupanja: 4,64 < Y < 4,90; α = 0,05. 

Na podlagi vzorca 500 anketirancev ocenjujem, da je povprečna ocena o 

zadovoljstvu s ponudbo TV programov s strani prebivalcev RS, vezano na kriterij 

zadovoljstva oz. obširnosti, v povprečju med 4,64 in 4,90, upoštevajoč lestvico od 1 do 

7, pri čemer 1 predstavlja najnižjo oceno (popolno nezadovoljstvo), 7 pa najvišjo oceno 

(popolno zadovoljstvo). Trditev postavljam pri stopnji tveganja α = 0,05. 

Slika 7.9 Ocena zadovoljstva na podlagi kriterija zadovoljstva oz. obširnosti 

 
N = 481 
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Kriterij pravočasnosti oz. ažurnosti 

Na sliki 7.15 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen, ki so jih podali anketiranci 

na podlagi kriterija pravočasnosti oz. ažurnosti. Kriterij predstavlja pravočasno 

posredovanje informacij v sklopu ponujenih programov oziroma ažurnost posameznih 

vsebin. 

Slika 7.10 Ocena zadovoljstva na podlagi kriterija pravočasnosti oz. ažurnosti 

 
N = 482 

Anketiranci so ponudbo TV programov na podlagi tega kriterija v največjem številu 

ocenili z ocenami 5, 6 in 7, pri čemer je s slike razviden modus pri oceni 6 s 141-imi 

ocenjevanji. S slike je pri ocenjevanju tudi razvidna dokaj močna asimetrija v levo. S 

slike je razvidno, da so anketiranci najbolj zadovoljni s ponudbo TV programov z vidika 

pravočasnosti pri posredovanju informacij in ažurnosti vsebin. 

Na podlagi tabele 7.3 sem izračunala interval zaupanja: 5,12 < Y < 5,36; α = 0,05. 

Na podlagi vzorca 500 anketirancev ocenjujem, da je povprečna ocena o 

zadovoljstvu s ponudbo TV programov s strani prebivalcev RS, vezano na kriterij 

pravočasnosti oz. ažurnosti, v povprečju med 5,12 in 5,36, upoštevajoč lestvico od 1 do 

7, pri čemer 1 predstavlja najnižjo oceno (popolno nezadovoljstvo), 7 pa najvišjo oceno 

(popolno zadovoljstvo). Trditev postavljam pri stopnji tveganja α = 0,05. 

Kriterij stresnosti oz. napetosti 

Na sliki 7.16 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen, ki so jih podali anketiranci 

na podlagi kriterija stresnosti oz. napetosti. Kriterij predstavlja stresnost in napetost, ki 

ju ponujeni programi povzročajo gledalcem. Anketiranci so ponudbo TV programov na 

podlagi tega kriterija v največjem številu ocenili z ocenami 3, 4 in 5, pri čemer je s slike 

razviden modus pri oceni 4 s 109-imi ocenjevanji. S slike je pri ocenjevanju tudi 
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razvidna neenakomerna porazdelitev ocen z visoko varianco, kar pomeni, da imajo 

anketiranci z vidika povzročanja stresa in napetosti s strani TV programov zelo različna 

mnenja in občutke. 

Slika 7.11 Ocena zadovoljstva na podlagi kriterija stresnosti oz. napetosti 

 
N = 464 

Na podlagi tabele 7.3 sem izračunala interval zaupanja: 3,52 < Y < 3,86; α = 0,05. 

Na podlagi vzorca 500 anketirancev ocenjujem, da je povprečna ocena o 

zadovoljstvu s ponudbo TV programov s strani prebivalcev RS, vezano na kriterij 

stresnosti oz. napetosti, v povprečju med 3,52 in 3,86, upoštevajoč lestvico od 1 do 7, 

pri čemer 1 predstavlja najnižjo oceno (popolno nezadovoljstvo), 7 pa najvišjo oceno 

(popolno zadovoljstvo). Trditev postavljam pri stopnji tveganja α = 0,05. 

RV4: Kateri so vzroki nezadovoljstva s ponujenimi televizijskimi programi in 

oddajami s strani anketirancev? 

Iz raziskave je razvidno, da so ključni vzroki nezadovoljstva s ponujenimi 

televizijskimi programi s strani anketirancev stresnost in napetost, ki ju povzročajo 

vsebine na televiziji, kar je razvidno s slike 7.10, ki ponazarja povprečne ocene 

anketirancev. Poleg tega pa so vzroki nezadovoljstva tudi preobširno število oglasov, 

pogosta ponavljanja filmov in oddaj, prevelika prisotnost nasilja, nezadovoljiva 

kakovost filmov in oddaj, prenizka raznolikost pri oddajah, pomanjkanje zanimivih 

oddaj, preveč političnih oddaj, slabi novinarji in voditelji, dolgočasni 'reality show-i', 

neprimerni časi predvajanja oz. sporedi in drugo. 
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RV5: Kateri dejavniki vplivajo na (ne)zadovoljstvo s ponujenimi televizijskimi 

programi in oddajami s strani anketirancev? 

Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in nezadovoljstvo s ponujenimi 

televizijskimi programi s strani anketirancev, so predvsem zanimivost oz. informiranost, 

kakovost, raznolikost oz. pestrost, obširnost, pravočasnost oz. ažurnost, stresnost in 

napetost, obseg oglasov, ponavljanja, nasilje, zanimivost, obseg političnih oddaj, 

kakovost dela novinarjev in voditeljev, časi predvajanja oz. sporedi in drugi dejavniki. 

7.2 Televizijski gledalci med stresom in sprostitvijo 

V tretjem delu anketnega vprašalnika sem se osredotočila na proučevanje stresa, ki 

so mu anketiranci izpostavljeni oz. ki ga anketiranci občutijo tako ob gledanju TV 

programov kot v vsakdanjem življenju na sploh. Za učinkovitejše proučevanje 

odgovorov o njihovih mnenjih sem najprej želela pridobiti podatke o tem, katere 

televizijske kanale in oddaje gledajo v pretežni meri, njihova mnenja, njihovo 

(ne)zadovoljstvo s ponudbo televizijskih programov ter vzroke in dejavnike le tega. Na 

podlagi odgovorov anketirancev sem lahko zatem odgovorila na raziskovalna vprašanja. 

RV6: Kolikšni stopnji stresa so anketiranci podvrženi ob vsakdanjem gledanju 

ponujenih televizijskih programov? 

Na sliki 7.17 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev ocen višine stresa, ki so 

mu izpostavljeni anketiranci med gledanjem televizijskih programov. S slike je 

razvidno, da je prisotna močna asimetrija v desno, kar pomeni, da so v povprečju 

anketiranci zelo malo podvrženi stresu med gledanjem TV programov oziroma, da 

stresa, ki ga povzroča gledanje določenih televizijskih vsebin, ne občutijo neposredno. 

Samo 11,80 % anketirancev je mnenja, da so podvrženi stresu ob gledanju televizijskih 

programov, kar 47,80 % anketirancev pa je mnenja, da sploh niso podvrženi nikakršni 

obliki stresa med gledanjem TV programov, 27,60 % anketirancev pa je ocenilo, da so 

malo podvrženi stresu med gledanjem televizije. 11,60 % anketirancev je bilo mnenja, 

da so nekje v srednji meri podvrženi stresu med gledanjem TV vsebin, 1,20 % pa se jih 

ni znalo odločiti. 
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Slika 7.12 Stres ob gledanju TV programov 

 
N = 500 

Kljub temu pa na podlagi podatkov, ki so prikazani na sliki 7.16, so razvidni 

nekoliko drugačni rezultati. V tem primeru je le tretjina anketirancev (32,97 %) dejala, 

da so le malo podvrženi stresu med gledanjem televizije, 23,50 % jih je bilo mnenja, da 

so nekoliko podvrženi stresu med gledanjem TV programov, 43,53 % anketirancev pa je 

dejalo, da so v večji meri podvrženi stresu med gledanjem TV programov. Na podlagi 

razhajajočih podatkov, ki sem jih dobila pri odgovorih na dva podobna vprašanja, ne 

morem točno opredeliti stopnjo stresa, ki so ji podvrženi anketiranci med gledanjem TV 

programov. 

RV7: Koliko so anketiranci podvrženi stresu, ne glede na gledanje televizije? 

Na sliki 7.18 so prikazani rezultati odgovorov na vprašanje o tem, kolikokrat v 

tednu se anketiranci počutijo pod stresom. S slike je razvidno, da je malo anketirancev 

(15,60 %) mnenja, da so pogosto podvrženi stresu (neprestano, večkrat dnevno, 

nekajkrat dnevno oz. vsak dan). Kar polovica anketirancev (50,00 %) se počuti pod 

stresom nekajkrat na teden (1-krat do 5-krat), slaba tretjina anketirancev (30,20 %) pa je 

dejala, da se nikoli ne počuti pod stresom. Na podlagi teh podatkov lahko sklepam, da 

so anketiranci v povprečju redko pod stresom. 
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Slika 7.13 Frekvenca stresa pri anketirancih 

 
N = 500 

RV8: Katere televizijske vsebine bistveno vplivajo na stres anketirancev? 

Vezano na povezavo med stresom in gledanjem TV programov je 24,00 % 

anketirancev mnenja, da akcijski filmi, grozljivke in kriminalke bistveno vplivajo na 

stres, dobrih 10 % je dejalo, da na stres bistveno vpliva dnevnik oziroma poročila, v 

velikem številu so anketiranci dejali, da stres povzročajo tudi določene informativne in 

politične oddaje, vojni filmi, trenja, šport, 'reality show-i' in druge vsebine. 22,00 % 

anketirancev je dejalo, da nobena televizijska vsebina bistveno ne vpliva na stres. 

RV9: Koliko časa so anketiranci pripravljeni nameniti sprostitvi? 

Na sliki 7.19 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev odgovorov 

anketirancev o tem, koliko krat na teden so si pripravljeni vzeti čas za sprostitev. S slike 

je razvidno, da si je večina anketirancev (57,20 %) pripravljena vsak dan vzeti dovolj 

časa za sprostitev. 4,80 % anketirancev si je pripravljenih vzeti čas za sprostitev večkrat 

dnevno, 29,60 % anketirancev pa bi le nekajkrat v tednu bili pripravljeni nameniti nekaj 

časa sprostitvi. 3,80 % anketirancev je bilo mnenja, da ne rabijo sprostitve, 4,60 % 

anketirancev pa se ni vedelo odločiti. 

Na podlagi teh rezultatov lahko sklepam, da si je večina anketirancev (62,00 %) 

pripravljena vzeti čas za sprostitev vsak dan, 29,60 % anketirancev pa nekajkrat 

tedensko. 
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Slika 7.14 Čas, ki so ga anketiranci pripravljeni nameniti sprostitvi 

 
N = 500 

RV10: Koliko časa anketiranci že namenjajo sprostitvi? 

Na sliki 7.20 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev odgovorov 

anketirancev o tem, koliko časa že namenjajo sprostitvi.  

Slika 7.15 Čas, ki ga anketiranci že namenjajo sprostitvi 

 
N = 500 

S slike je razvidno, da si kar 46,00 % anketirancev vsak dan oz. večkrat dnevno 

vzame nekaj časa za sprostitev, 48,40 % anketirancev pa si nekajkrat tedensko vzame 

nekaj časa za sprostitev. Malo anketirancev (2,60 %) meni, da ne rabi sprostitve, 3,00 % 
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pa se ni znalo odločit. Na podlagi podatkov lahko sklepam, da si večina anketirancev 

oziroma 86,80 % vzame nekaj časa za sprostitev vsak teden. 

RV11: Na kakšen način se anketiranci najbolj učinkovito sprostijo? 

Na sliki 7.21 so prikazane frekvenčne porazdelitve odgovorov anketirancev na 

vprašanje o tem, na kakšen način se najbolj učinkovito sprostijo. 

Slika 7.16 Načini za učinkovito sproščanje s stranki anketirancev 

 
N = 819 

S slike je razvidno, da se anketiranci v največji meri učinkovito sprostijo s 

sprehodom v naravi, kar je na sliki prikazano s frekvenco 322 odgovorov oz. 64,40 % 

vseh anketirancev. K temu moram dodati še 68 in 59 odgovorov anketirancev, ki se 

učinkovito sprostijo, ko počnejo druge stvari oz. hobije, za katere so navedli predvsem 

šport in rekreacijo na prostem. Anketiranci so v 124-ih primerih navedli poslušanje 

prijetne glasbe kot učinkovit način sproščanja, pa tudi mir in tišino v 94-ih primerih. Le 

45 krat so anketiranci navedli kot način učinkovite sprostitve gledanje sprostitvenega 

TV programa in samo 21 krat so kot učinkovit način sproščanja navedli spanje. 

7.3 Odločitev ugasniti televizijo 

V četrtem delu anketnega vprašalnika sem se osredotočila na odločitev ugasniti 

televizijo s strani anketirancev. Gre predvsem za pridobivanje podatkov o tem, koliko 

časa anketiranci zdržijo, ne da bi prižgali televizijo, pa tudi o tem, ali so anketiranci 

pripravljeni ugasniti televizijo za dalj časa. Na podlagi odgovorov anketirancev sem 

lahko odgovorila na raziskovalna vprašanja. 
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RV12: Koliko časa anketiranci zdržijo, ne da bi prižgali televizijo? 

Na sliki 7.22 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev odgovorov 

anketirancev o tem, koliko časa le ti zdržijo, ne da bi prižgali televizijo.  

Slika 7.17 Čas, v katerem anketiranci zdržijo, ne da bi prižgali televizijo 

 
N = 500 

S slike je razvidno, da 3,80 % anketirancev ne zdrži niti 1 uro, ne da bi prižgal 

televizijski sprejemnik, 14,60 % anketirancev pa zdrži največ 5 ur, ne da bi prižgali 

televizijo. Dobrih 46,20 % zdrži brez prižgati televizije nekje med 6 do 24 ur, 16,80 % 

anketirancev pa zdrži največ 3 dni brez prižgati televizijo. Od 4 dni do 1 tedna zdrži 

brez televizije 7,60 % anketirancev, več kot teden dni pa zdrži 8,20 % anketirancev. 

2,80 % anketirancev ni vedelo podati svojega mnenja. Iz rezultatov je razvidno, da kar 

64,60 % anketirancev ne zdrži, ne da bi vsak dan prižgali televizijo, nekaj dni do enega 

tedna z ugasnjeno televizijo zdrži 24,40 % anketirancev, več kot teden dni pa 8,20 % 

anketirancev. 

RV13: Ali so anketiranci pripravljeni ugasniti televizijo za dalj časa? 

Na sliki 7.23 so prikazani deleži odgovorov s strani anketirancev na vprašanje o 

tem, ali so pripravljeni ugasniti televizijo za dalj časa. S slike je razvidno, da je kar 

74,60 % anketirancev pripravljenih ugasniti televizijo za dalj časa, 24,40 % 

anketirancev pa ni pripravljenih ugasniti televizijo za dalj časa. 1,00 % anketirancev se 

ni znalo odločiti. 
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Slika 7.18 Odločitev ugasniti televizijo s strani anketirancev 

 
N = 500 

Pri primerjavi med podatki s slike 7.22 in slike 7.23 je sprva razvidno določeno 

razhajanje med odgovori s strani anketirancev. Namreč, s slike 7.22 je jasno razvidno, 

da dobrih 64,60 % anketirancev ne zdrži niti 1 dan, ne da bi prižgali televizijo, s slike 

7.23 pa je razvidno, da pa je kar 74,60 % pripravljenih ugasniti televizijo za dalj časa. 

To (na prvi pogled) rahlo neskladje pa lahko razlagam tako, da v bistvu 64,60 % 

anketirancev običajno vsak dan prižge televizijo, vendar je del teh (približno polovica) 

za določene namene in pod določenimi pogoji pripravljenih ugasniti televizijo tudi za 

dalj časa. 

7.4 Sprostitvena televizija 

V zadnjem delu anketnega vprašalnika sem se osredotočila na sprostitveno 

televizijo. V prvem delu gre predvsem za pridobivanje podatkov o tem, katere 

pomanjkljivosti so sedaj prisotne na televiziji, kakšna bi morala biti idealna televizija in 

katere vsebine bi morala imeti, kaj ne bi smelo manjkati na televiziji in kakšna bi 

morala biti televizija, da bi se lahko ob njej sprostili. V drugem delu pa gre predvsem za 

pridobivanje podatkov o tem, ali se anketiranci sprostijo ob poslušanju instrumentalne 

in lahke klasične glasbe ter ob gledanju posnetkov iz naravnega okolja. Na podlagi 

odgovorov anketirancev sem tako lahko odgovorila na raziskovalna vprašanja. 

RV14: Kaj bi anketiranci želeli, da bi bilo na televiziji, sedaj pa tega ni na voljo? 

Pri vprašanju o tem, kaj sedaj po mnenju anketirancev manjka na televiziji, pa bi 

želeli, da bi na njej bilo, so anketiranci v največji meri odgovorili, da bi želeli predvsem 

več kakovostnejših filmov in dokumentarnih oddaj, poleg tega pa tudi bolj pestro 
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ponudbo razvedrilnih oddaj ter več zgodovinskih, znanstvenih in komičnih oz. 

humorističnih oddaj. Pri tem so največ pomena namenjali kakovosti navedenih oddaj. 

RV15: Katere lastnosti bi po mnenju anketirancev moral imeti idealen televizijski 

program? 

Pri odgovoru na vprašanje o tem, katere lastnosti bi po mnenju anketirancev moral 

imeti idealen program, so anketiranci navajali lastnosti na dva načina: česa naj ne bi bilo 

in kaj naj bi bilo na televiziji. Pri tem gre predvsem za poudarek na večji prisotnosti 

kakovostnih filmov, kakovostnih dokumentarnih, glasbenih in informativnih oddaj. 

Nekaj anketirancev je tudi navedlo večjo prisotnost izobraževalnih oddaj, razvedrilnih 

oddaj, večjo raznolikost oddaj in filmov, šport, humoristične oddaje, znanstvene oddaje 

idr. Pri odgovarjanju na to vprašanje so imeli anketiranci dokaj različna mnenja, vendar 

so se v velikem številu strinjali s tem, da bi na televiziji morali drastično zmanjšati ali 

celo ukiniti televizijske oglase in zmanjšati prisotnost nasilnih vsebin. 

RV16: Česa ne bi smelo manjkati na televiziji? 

Pri odgovoru na vprašanje o tem, kaj ne bi smelo manjkati na televiziji, je 40,00 % 

anketirancev bilo mnenja, da ne smejo manjkati dnevnik oz. poročila in informativne 

oddaje. Poleg tega so anketiranci navedli tudi kakovostne filme, dokumentarne oddaje, 

glasbene oddaje, humoristične oddaje, šport, izobraževalne oddaje, razvedrilne oddaje, 

sprostitvene oddaje, vremensko napoved, znanstvene oddaje in drugo. Tudi v tem 

primeru so imeli anketiranci dokaj različna mnenja. 

RV17: Kakšen bi moral biti televizijski program, da bi se po mnenju anketirancev 

lahko ob njemu sprostili? 

Po mnenju anketirancev bi televizijski program, ob katerem bi se lahko učinkovito 

sprostili, moral biti zanimiv in brez nasilnih vsebin. Pri tem je 18,00 % anketirancev 

bilo mnenja, da bi moral vsebovati humoristične oddaje, 17,00 % anketirancev je dejalo, 

da bi moral vsebovati razvedrilne oddaje, 15,00 % anketirancev bi želelo prisotnost 

kakovostne glasbe, 10,00 % pa prisotnost kakovostnih filmov. Nekaj anketirancev je 

tudi navedlo željo po prisotnosti dokumentarnih oddaj, izobraževalnih vsebin in drugo. 

RV18: V kolikšni meri anketiranci gledajo sprostitvene TV programe oz. programe, 

ki ponujajo sprostitvene vsebine? 

Na sliki 7.24 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev odgovorov 

anketirancev na vprašanje o tem, ali gledajo sprostitvene TV programe oz. programe, ki 

ponujajo sprostitvene vsebine. 
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Slika 7.19 Gledanje sprostitvenih TV programov 

 
N = 500 

S slike je razvidno, da 47,20 % (236) anketirancev pogosto gleda sprostitvene 

televizijske programe oz. programe, ki ponujajo sprostitvene vsebine, 10,20 % (51) 

anketirancev pa le včasih spremlja tovrstne vsebine na televiziji. 42,20 % (211) 

anketirancev običajno ne gleda sprostitvenih TV programov oz. programov, ki ponujajo 

sprostitvene vsebine. Le dva anketiranca (0,40 %) se nista znala opredeliti. 

Na podlagi podatkov o relativni frekvenčni porazdelitvi lahko sklepam, da je več 

anketirancev (57,40 %) takih, ki spremljajo sprostitvene TV programe oz. programe, ki 

ponujajo sprostitvene vsebine, kot takih, ki jih ne spremljajo. 

RV19: V kolikšni meri se anketiranci sprostijo ob gledanju sprostitvenih vsebin na 

TV? 

Na sliki 7.25 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev odgovorov 

anketirancev na vprašanje o tem, v kolikšni meri se sprostijo ob gledanju sprostitvenih 

vsebin na televiziji. S slike je razvidno, da se 26,00 % (130) anketirancev zelo sprosti ob 

gledanju sprostitvenih vsebin na TV, 32,60 % (163) anketirancev se precej sprosti ob 

gledanju tovrstnih vsebin, 25,40 % (127) anketirancev pa se na ta način dokaj sprosti. 

Le 4,80 % (24) anketirancev se ob gledanju sprostitvenih vsebin malo sprosti, 10,20 % 

(51) anketirancev pa se ob gledanju tovrstnih vsebin ne sprosti. 5 anketirancev se ni 

znalo opredeliti. 



Rezultati empiričnega dela 

85 

Slika 7.20 Mera sprostitve ob gledanju sprostitvenih vsebin na TV 

 
N = 500 

Na podlagi podatkov o relativni frekvenčni porazdelitvi lahko sklepam, da je več 

anketirancev (88,80 %) takih, ki se ob gledanju sprostitvenih vsebin na TV v večji ali 

manjši meri sprostijo, kot takih, ki se na ta način ne sprostijo.  

RV20: Ali sta za anketirance instrumentalna in lahka klasična glasba primerni 

glasbeni podlagi za sprostitev? 

Na sliki 7.26 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev odgovorov 

anketirancev na vprašanje o tem, ali sta za njih instrumentalna in lahka klasična glasba 

primerni glasbeni podlagi za sprostitev. S slike je razvidno, da je 19,00 % anketirancev 

mnenja, da sta instrumentalna in lahka klasična glasba zelo dobri glasbeni podlagi za 

učinkovito sprostitev. 23,40 % anketirancev je mnenja, da gre pri tem za precej dobri 

glasbeni podlagi za učinkovito sprostitev, 28,20 % anketirancev pa meni, da sta dokaj 

učinkoviti glasbeni podlagi za sprostitev. Po drugi strani je 10,80 % anketirancev 

mnenja, da sta tovrstni glasbi v manjši miri primerni za učinkovito sprostitev, 18,20 % 

anketirancev pa je mnenja, da tovrstni glasbi sploh nista primerni za učinkovito 

sprostitev. 

Na podlagi podatkov o relativni frekvenčni porazdelitvi lahko sklepam, da je večina 

anketirancev (70,60 %) mnenja, da sta instrumentalna oziroma lahka klasična glasba 

primerni glasbeni podlagi za učinkovito sprostitev. 
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Slika 7.21 Primernost instrumentalne in lahke klasične glasbe kot glasbena 

podlaga za sprostitev po mnenju anketirancev 

 
N = 500 

RV22: Ali bi si anketiranci vzeli kdaj čas za sprostitev ob kakovostni instrumentalni 

in lahki klasični glasbi? 

Na sliki 7.27 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev odgovorov s strani 

anketirancev na vprašanje o tem, koliko časa bi si anketiranci vzeli za sprostitev ob 

kakovostni instrumentalni in lahki klasični glasbi. 

Slika 7.22 Čas, ki bi si ga anketiranci vzeli za sprostitev ob kakovostni 

instrumentalni in lahki klasični glasbi 

 
N = 500 
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S slike je razvidno, da bi se 3,00 % anketirancev večkrat dnevno sprostilo ob 

kakovostni instrumentalni in lahki klasični glasbi, 11,60 % bi se vsak dan sprostilo ob 

tovrstni glasbi, na isti način bi se nekajkrat tedensko sprostilo 19,40 % anketirancev, kar 

34,20 % anketirancev pa bi se na ta način sprostilo vsake toliko. Le 8,00 % anketirancev 

bi se ob tovrstni glasbi sprostilo samo, ko bi to nujno potrebovalo, 3,00 % anketirancev 

nima časa za tovrstno sprostitev, kar 20,00 % anketirancev pa se ob tovrstni glasbi ne 

sprosti. 

Na podlagi navedenega lahko sklepam, da bi se tretjina oziroma 34,00 % 

anketirancev pogosto sprostilo ob poslušanju instrumentalne in lahke klasične glasbe, 

42,20 % anketirancev bi se ob tovrstni glasbi sprostilo nekoliko redkeje, 23,00 % 

anketirancev pa se ob tovrstni glasbi ne bi sprostilo. 

RV21: Ali gledanje slik in posnetkov iz narave v anketirancih vzbudi sprostitev? 

Na sliki 7.28 je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov anketirancev na 

vprašanje o tem, ali gledanje slik in posnetkov z narave v njih vzbudi sprostitev. S slike 

je razvidno, da je 29,60 % anketirancev mnenja, da gledanje slik in posnetkov iz narave 

v njih vedno vzbudi sprostitev, pri 34,40 % anketirancev gledanje slik in posnetkov iz 

narave pa v njih pogosto vzbudi sprostitev. 22,60 % anketirancev se le včasih sprosti ob 

gledanju tovrstnih slik in posnetkov, 6,60 % anketirancev pa redko kdaj. 6,40 % 

anketirancev se nikoli ne sprosti ob gledanju slik in posnetkov iz narave. 

Slika 7.23 Primernost slik in posnetkov iz narave za sprostitev 

 
N = 500 
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Na podlagi podatkov o relativni frekvenčni porazdelitvi lahko sklepam, da je večina 

anketirancev (64,00 %) mnenja, da gledanje slik in posnetkov iz narave v njih vedno oz. 

pogosto vzbudi sprostitev. 

RV23: Ali bi si anketiranci vzeli kdaj čas za sprostitev ob kakovostnih slikah in 

posnetkih iz narave? 

Na sliki 7.29 je prikazana relativna frekvenčna porazdelitev odgovorov s strani 

anketirancev na vprašanje o tem, koliko časa so si anketiranci pripravljeni vzeti za 

sprostitev ob gledanju kakovostnih slik in posnetkov iz narave. S slike je razvidno, da bi 

se 4,40 % anketirancev večkrat dnevno sprostilo ob gledanju slik in posnetkov iz 

narave, 15,20 % anketirancev bi se vsak dan sprostilo ob gledanju tovrstnih slik in 

posnetkov, na isti način bi se nekaj krat tedensko sprostilo 24,80 % anketirancev, kar 

34,80 % anketirancev pa bi se na ta način sprostilo vsake toliko. Le 7,40 % anketirancev 

bi se na ta način sprostilo samo, ko bi to nujno potrebovali, 3,00 % anketirancev nima 

časa za tovrstno sprostitev, 8,60 % anketirancev pa se ob tovrstnih slikah in posnetkih 

ne sprosti. 

Slika 7.24 Čas, ki bi si ga anketiranci vzeli za sprostitev ob gledanju slik in 

posnetkov iz narave 

 
N = 500 

Na podlagi navedenega lahko sklepam, da bi se 40 % anketirancev pogosto 

sprostilo ob gledanju slik in posnetkov iz narave, 42,40 % anketirancev bi se na ta način 

sprostilo nekoliko redkeje, 11,60 % anketirancev pa se na ta način ne bi sprostilo. 
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RV24: Koliko anketirancev bi v povprečju gledalo televizijski program, ki v 

pretežni meri ponuja sprostitvene posnetke? 

Na sliki 7.30 je prikazana frekvenčna porazdelitev odgovorov anketirancev na 

vprašanje o tem, koliko časa bi si anketiranci vzeli za gledanje sprostitvene televizije. 

Slika 7.25 Čas, ki bi si ga anketiranci vzeli za gledanje sprostitvene televizije 

 
N = 500 

S slike je razvidno, da bi si 1,60 % anketirancev vzelo večkrat na dan čas za 

gledanje sprostitvene televizije, vsak dan bi si v ta namen vzelo čas 6,00 % 

anketirancev, pogosto bi si v ta namen vzelo čas 19,60 % anketirancev. 15,20 % 

anketirancev bi si za gledanje sprostitvene televizije vzelo čas, ko bi uspeli najti nekaj 

časa za sprostitev, 15,40 % anketirancev pa bi si v ta namen vzelo čas, ko bi nujno 

potrebovali sprostitev. Redko bi si v ta namen čas vzelo 17,60 % anketirancev, kar 

20,40 % anketirancev pa si ne bi nikoli vzelo čas za gledanje sprostitvene televizije. 

Na podlagi navedenega lahko sklepam, da bi si 27,20 % anketirancev pogosto vzelo 

čas za gledanje sprostitvene televizije, 48,20 % anketirancev bi si v ta namen redkeje 

vzelo čas, 20,40 % anketirancev pa si ga v ta namen ne bi nikoli vzelo. 
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8 PREVERJANJE HIPOTEZ 

Po opravljeni statistični analizi sem prišla do rezultatov, ki sem jih potrebovala za 

preverjanje (potrditev ali ovržbo) svojih šestih hipotez, ki predstavljajo tudi namen 

opravljene raziskave.  

Hipoteze sem razdelila na dva segmenta, ki sem ju proučevala v raziskavi. Hipoteze 

H1, H2 ter H3 sem testirala pri ugotovitvah o (ne)zadovoljstvu in potrebah televizijskih 

gledalcev, vezanih na ponudbo televizijskih programov, ki jih prebivalci Slovenije 

spremljajo. Hipoteze H4, H5 in H6 pa sem testirala v sklopu proučevanja smiselnosti in 

možnosti uvedbe sprostitvenih televizijskih programov. 

S pomočjo statistične analize odgovorov na anketne vprašalnike s strani 500 

prebivalcev Republike Slovenije sem odgovorila na postavljenih 24 raziskovalnih 

vprašanj. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni na štiri dele: a) demografski podatki, b) 

ponudba televizijskih programov, c) stres in sprostitev, d) sprostitvena TV kot drugačna 

TV. Prvi del je bil vezan predvsem na demografske podatke, na podlagi katerih sem 

lahko ugotovila reprezentativnost vzorca z namenom ugotovitve možnosti posplošitve 

odgovorov anketirancev na mnenja vseh prebivalcev Slovenije. Drugi in tretji del sta 

bila vezana predvsem na ugotavljanje (ne)zadovoljstva in potreb televizijskih gledalcev, 

kar je vezano na prvih trinajst raziskovalnih vprašanj ter na prve tri hipoteze. Zadnji del 

vprašalnika pa je bil vezan na smiselnost in možnost uvedbe sprostitvenih televizijskih 

programov, kar je vezano na preostala raziskovalna vprašanja (RV 14 do RV 24) ter na 

zadnje tri hipoteze. 

V nadaljevanju so predstavljene testirane hipoteze na podlagi rezultatov statistične 

analize ter odgovorov na raziskovalna vprašanja. 

8.1 Ugotovitve o (ne)zadovoljstvu in potrebah televizijskih gledalcev 

Pri ugotavljanju (ne)zadovoljstva in potreb televizijskih gledalcev sem se najprej 

osredotočila na pridobitev podatkov o tem, katere televizijske kanale in oddaje gledajo v 

pretežni meri, saj ravno na temu temeljijo njihova mnenja in (ne)zadovoljstvo s 

ponudbo televizijskih programov. 

Iz analiziranih podatkov izhaja, da anketiranci v pretežni meri gledajo slovenske 

televizijske kanale, pri čemer 61,80 % gleda predvsem nacionalno slovensko televizijo, 

26,00 % pa v pretežni meri gleda lokalno oz. regionalno slovensko televizijo. Slovenske 

TV kanale v pretežni meri spremlja 87,80 % anketirancev. Iz rezultatov analize o 

najbolj gledanih TV kanalih je razvidno, da so najpogosteje spremljani POP TV, SLO 1, 

A Kanal in SLO 2. Enako lestvico štirih najbolj gledanih slovenskih TV kanalov je 

pokazala tudi medijska raziskava družbe Valicon.  

Za učinkovitejše proučevanje odgovorov o mnenjih in (ne)zadovoljstvu 

anketirancev sem proučevala tudi podatke o tem, katere TV oddaje najpogosteje 
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gledajo. Iz analiziranih podatkov je razvidno, da anketiranci v pretežni meri gledajo 

predvsem dnevnik oz. poročila ter informativne oddaje na sploh. Temu sledi gledanje 

filmov, razvedrilnih oddaj in dokumentarnih oddaj. V nekoliko manjši meri spremljajo 

tudi vremensko napoved, športne oddaje in glasbene oddaje. 

Po pridobljenih rezultatih o TV kanalih in oddajah, ki jih anketiranci najpogosteje 

spremljajo, sem analizirala rezultate, vezane na njihovo mnenje in zadovoljstvo oz. 

nezadovoljstvo z obravnavanimi TV kanali in oddajami. Pri analiziranju rezultatov o 

ocenah anketirancev, vezanih na šest kriterijev ocenjevanja (zanimivost oz. 

informiranost, kakovost oz. tehtnost, raznolikost oz. pestrost, zadovoljstvo oz. obširnost, 

pravočasnost oz. ažurnost, stresnost oz. napetost) sem prišla do povprečnih ocen 

anketirancev, vezanih na zadovoljstvo s ponudbo TV programov. Povprečne ocene (od 

1 – min do 7 – max) so znašale od 3,69 (za kriterij stresnosti oz. napetosti) do 5,24 (za 

kriterij pravočasnosti oz. ažurnosti), pri čemer je bila skupna povprečna ocena, vezana 

na vse kriterije, 4,66. To pomeni, da so anketiranci v povprečju relativno zadovoljni s 

ponudbo TV programov.  

Z uporabo intervalov zaupanja sem opravila posploševanje rezultatov na celotno 

populacijo (prebivalci RS), pri čemer gre za ocenjevanje verjetnih pričakovanj 

rezultatov o povprečnih ocenah, ki bi jih dobila, če bi opravila anketiranje na celotni 

populaciji. Tako na podlagi vzorca 500 anketirancev ocenjujem naslednje povprečne 

ocene o zadovoljstvu s ponudbo TV programov s strani prebivalcev RS, upoštevajoč 

lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 predstavlja najnižjo oceno (popolno nezadovoljstvo), 7 

pa najvišjo oceno (popolno zadovoljstvo), pri stopnji tveganja α = 0,05: 

− za kriterij zanimivosti oz. informiranosti: med 4,75 in 4,97, 

− za kriterij kakovosti oz. tehtnosti: med 4,69 in 4,93, 

− za kriterij raznolikosti oz. pestrosti: med 4,46 in 4,72, 

− za kriterij zadovoljstva oz. obširnosti: med 4,64 in 4,90, 

− za kriterij pravočasnosti oz. ažurnosti: med 5,12 in 5,36, 

− za kriterij stresnosti oz. napetosti: med 3,52 in 3,86. 

Na podlagi zgoraj navedene analize rezultatov sem testirala svojo prvo hipotezo. 

H1: Na podlagi šestih kriterijev ocenjevanja (zanimivost oz. informiranost, 

kakovost oz. tehtnost, raznolikost oz. pestrost, zadovoljstvo oz. obširnost, pravočasnost 

oz. ažurnost ter stresnost oz. napetost) je v povprečju več prebivalcev Slovenije takih, ki 

ocenjujejo ponujene slovenske in tuje TV programe s povprečno oceno pod 4 (na 

ocenjevalni lestvici od 1 do 7, kjer 1 predstavlja najnižjo oceno, 7 pa najvišjo oceno), 

kot takih, ki ocenjujejo ponujene slovenske in tuje TV programe s povprečno oceno nad 

4 (na ocenjevalni lestvici od 1 do 7, kjer 1 predstavlja najnižjo oceno, 7 pa najvišjo 

oceno). 
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Iz rezultatov analize o povprečnih ocenah anketirancev na podlagi podanih šestih 

kriterijev ocenjevanja, vezanih na ocenjevanje ponudbe TV programov, je razvidno, da 

so ocene anketirancev pri posameznem kriteriju v povprečju večje od 4, kar velja tudi za 

skupno povprečno oceno, in sicer 4,66. Na podlagi teh podatkov in rezultatov analize 

sem morala ovreči svojo prvo hipotezo (H1), saj sem v njej navedla, da je v povprečju 

več prebivalcev Slovenije takih, ki ocenjujejo ponujene slovenske in tuje TV programe 

s povprečno oceno pod 4, kot takih, ki ocenjujejo ponujene slovenske in tuje TV 

programe s povprečno oceno nad 4. 

Po ugotovitvah o ocenjevanju ponudbe TV programov sem se osredotočila na 

ugotavljanje vzrokov slabšega ocenjevanja ponujenih televizijskih programov in oddaj s 

strani anketirancev.  

Iz analize rezultatov izhaja, da so ključni vzroki slabšega ocenjevanja ponujenih 

televizijskih programov in oddaj s strani anketirancev predvsem stresnost in napetost, ki 

ju povzročajo vsebine na televiziji. Poleg tega pa so vzroki tudi preobširno število 

oglasov, pogosta ponavljanja filmov in oddaj, prevelika prisotnost nasilja, nezadovoljiva 

kakovost filmov in oddaj, prenizka raznolikost pri oddajah, pomanjkanje zanimivih 

oddaj, preveč političnih oddaj, slabi novinarji in voditelji, dolgočasni 'reality show-i', 

neprimerni časi predvajanja oz. sporedi in drugo.  

Poleg tega je potrebno analizirati tudi druge dejavnike, ki vplivajo na ocenjevanje. 

Iz analize rezultatov je razvidno, da dejavniki, ki vplivajo na slabše ocenjevanje 

ponujenih televizijskih programov s strani anketirancev, so predvsem zanimivost oz. 

informiranost, kakovost, raznolikost oz. pestrost, obširnost, pravočasnost oz. ažurnost, 

stresnost in napetost, obseg oglasov, ponavljanja, nasilje, zanimivost, obseg političnih 

oddaj, kakovost dela novinarjev in voditeljev, časi predvajanja oz. sporedi in drugi 

dejavniki.  

Na podlagi zgoraj navedene analize rezultatov sem testirala svojo drugo hipotezo. 

H2: V povprečju prebivalci Slovenije slabše ocenjujejo ponujene TV programe 

predvsem zaradi nezadovoljive kakovosti le-teh.   

Vzroke slabšega ocenjevanja ponujenih TV programov sem poiskala pri ocenjenih 

kriterijih in ostalih dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo anketirancev s ponudbo TV 

programov in ki so jih navedli v anketnem vprašalniku. Na podlagi teh podatkov in 

rezultatov analize sem morala ovreči svojo drugo hipotezo (H2), saj sem v njej navedla 

kot najpomembnejši dejavnik nezadovoljivo kakovost ponujenih TV programov. Iz 

rezultatov pa je razvidno, da so anketiranci v povprečju podajali slabše ocene predvsem 

zaradi stresa in napetosti, ki ju povzročajo vsebine na televiziji, kar je razvidno s slike 

7.10, ki ponazarja povprečne ocene anketirancev. Na osnovi drugih odgovorov, ki so jih 

podali anketiranci, izvira, da so poleg tega nezadovoljni s preobširnim številom oglasov, 

s ponavljanji filmov in oddaj, s preveliko prisotnostjo nasilja in le deloma tudi z 

nezadovoljivo kakovostjo filmov in oddaj.  
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Pomemben dejavnik, ki vpliva na slabše ocenjevanje s ponudbo TV programov, je 

stresnost oz. napetost, ki jo povzročajo nekateri televizijski programi. Zaradi tega sem ta 

dejavnik posebej obravnavala pri proučevanju odgovorov anketirancev. Dejavnik 

stresnosti sem v anketnem vprašalniku proučevala dvakrat, in sicer pri ocenjevanju 

dejavnikov, ki vplivajo na ocenjevanje ponujenih TV programov s strani anketirancev, 

ter posebej pri proučevanju stopnje stresa, ki so ji anketiranci podvrženi ob vsakdanjem 

gledanju ponujenih televizijskih programov. 

Iz analize rezultatov izhaja, da imajo anketiranci z vidika povzročanja stresa in 

napetosti s strani TV programov zelo različna mnenja in občutke, kar potrjuje visoka 

varianca podanih ocen. Ne glede na to, pa je največ anketirancev ocenilo 

(ne)zadovoljstvo s ponujenimi programi zaradi povzročanja stresa z ocenami 3, 4 in 5. 

V primerjavi z ostalimi ocenjenimi dejavniki, je dejavnik stresnosti oz. napetosti 

privedel do najnižje povprečne ocene, in sicer 3,69, medtem ko so bile povprečne ocene 

ostalih petih dejavnikov med 4,59 in 5,24. Iz teh rezultatov je razvidno, da so v 

povprečju anketiranci najbolj nezadovoljni s ponudbo TV programov, zaradi stresnosti 

in napetosti, ki jo le ti povzročajo. 

Na temo stresa sem se osredotočila v celem tretjem delu anketnega vprašalnika. 

Posebno sem želela ugotoviti, kolikšni stopnji stresa so anketiranci (po njihovem 

mnenju) podvrženi ob vsakodnevnem gledanju ponujenih televizijskih programov. Z 

analize rezultatov je razvidno, da so v povprečju anketiranci (po njihovem mnenju) zelo 

malo podvrženi stresu med gledanjem TV programov oziroma, da stresa, ki ga povzroča 

gledanje določenih televizijskih vsebin, ne občutijo neposredno. Le slabih 12 % 

anketirancev je mnenja, da so podvrženi stresu ob gledanju televizijskih programov, 

dobra tretjina pa jih meni, da so srednje do malo podvrženi stresu med gledanjem 

ponujenih TV programov.  

Anketiranci so v vprašalniku tudi navedli nekaj televizijskih vsebin, ki bistveno 

vplivajo na njihov stres. Slaba četrtina jih je mnenja, da akcijski filmi, grozljivke in 

kriminalke bistveno vplivajo na stres med gledanjem televizije, dobrih 10 % je dejalo, 

da na stres bistveno vpliva dnevnik oz. poročila. V velikem številu so anketiranci dejali, 

da stres povzročajo tudi določene informativne in politične oddaje, vojni filmi, trenja, 

šport, 'reality show-i' in drugo. Slaba četrtina anketirancev pa je bila mnenja, da nobena 

televizijska vsebina bistveno ne vpliva na stres. 

Ob primerjavi podatkov, pridobljenih pri ocenah dejavnika stresnosti in pri 

občutenju stresa med gledanjem TV programov, sem prišla do ugotovitve o razhajajočih 

podatkih. Na podlagi tega ne morem točno opredeliti stopnjo stresa, ki so ji podvrženi 

anketiranci med gledanjem TV programov. 

Na osnovi zgoraj navedene analize rezultatov sem testirala svojo tretjo hipotezo. 

H3: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki ob gledanju ponujenih TV 
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programov občutijo povečanje stresa, kot takih, ki se ob gledanju ponujenih programov 

sprostijo.  

Iz ocen, ki so jih podali anketiranci ob konkretnem vprašanju o tem, v kolikšni meri 

so podvrženi stresu med gledanjem TV programov, ki so prikazane v sliki 7.17, 

sklepam, da je dokaj več anketirancev mnenja, da niso podvrženi stresu med gledanjem 

TV programov, kot takih, ki so mu v veliki meri podvrženi. Na podlagi teh podatkov in 

rezultatov analize sem morala ovreči tretjo hipotezo (H3), saj iz podanih odgovorov in 

rezultatov analize ni razvidna prisotnost povečanja stresa ob gledanju TV programov s 

strani anketirancev. 

8.2 Sprostitvena televizija in televizijski gledalci 

V raziskavi sem posebej proučevala tudi sprostitev, vezano na odnos, ki ga imajo 

televizijski gledalci do televizije in predvsem do sprostitvenih programov. V tem delu 

sem najprej proučevala sprostitev anketirancev na splošno, nato njihovo stopnjo 

»odvisnosti« od gledanja televizije, njihovo mnenje o »idealni« televiziji ter o 

sprostitvenih televizijskih programih.  

Vezano na sprostitev, me je najprej zanimalo, koliko časa so si anketiranci 

pripravljeni vzeti za sprostitev. Iz analize rezultatov odgovorov anketirancev je 

razvidno, da si je večina le teh oz. 62 % pripravljena vzeti vsak dan (tudi večkrat 

dnevno) čas za sprostitev. Slaba tretjina anketirancev si je pripravljena vzeti čas za 

sprostitev le nekaj krat tedensko, le 19 anketirancev pa je dejalo, da po njihovem 

mnenju ne rabijo sprostitve.  

Poleg tega me je tudi zanimalo, koliko časa anketiranci že namenjajo sprostitvi. Iz 

analize rezultatov je razvidno, da si le 46 % anketirancev vzame vsak dan čas za 

sprostitev, 48,40 % pa si vzame čas za sprostitev le nekajkrat tedensko. 13 anketirancev 

je bilo mnenja, da ne rabijo sprostitve. Pri času, ki ga anketiranci namenjajo sprostitvi, 

me je zanimalo, na kakšen način se sproščajo. Iz analize rezultatov njihovih odgovorov 

je razvidno, da se v največji meri učinkovito sproščajo s sprehodi v naravo ter s 

poslušanjem prijetne glasbe. Temu sledijo predvsem še sproščanje v miru in tišini, v 

prijetni družbi, s hobiji, z gledanjem sprostitvenih TV programov ter s spanjem. 

Proučevala sem tudi stopnjo »odvisnosti« od gledanja televizije s strani 

anketirancev. Najprej me je zanimalo, koliko časa zdržijo, ne da bi prižgali televizijo. Iz 

analize rezultatov je razvidno, da skoraj dve tretjini anketirancev ne zdrži več kot en 

dan, ne da bi prižgali televizijo, pri čemer je kar 92 anketirancev dejalo, da ne zdržijo 

niti nekaj ur. Slaba četrtina anketirancev zdrži z ugasnjeno televizijo nekaj dni do enega 

tedna, le manj kot desetina anketirancev zdrži več kot teden dni brez nje. Iz rezultatov je 

razvidno, da je veliko anketirancev dokaj »odvisnih« od gledanja televizije oz. 

programov, ki se na njej predvajajo.  
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Pri proučevanju »odvisnosti« od gledanja televizije pa me je tudi zanimalo, ali so 

anketiranci pripravljeni ugasniti televizijo za dalj časa. Iz rezultatov izhaja, da je kar tri 

četrtine anketirancev pripravljenih ugasniti televizijo za dalj časa medtem, ko ena 

četrtina anketirancev tega ni pripravljena storiti. Pri primerjavi podatkov, vezanih na 

čas, v katerem anketiranci zdržijo ne da bi prižgali televizijo, in na pripravljenost 

ugasniti televizijo za dalj časa, je razvidno določeno razhajanje med odgovori 

anketirancev. To razhajanje lahko razlagam tako, da v bistvu dve tretjini anketirancev 

običajno vsak dan prižge televizijo, vendar jo je del teh (približno polovica) za določene 

namene in pod določenimi pogoji pripravljen ugasniti tudi za dalj časa. 

Pred proučevanjem sprostitvene televizije oziroma sprostitvenih programov sem 

želela pridobiti podatke o tem, kakšna bi bila, po mnenju anketirancev, »idealna« 

televizija. Pri vprašanju o tem, kaj bi želeli anketiranci, da bi bilo na televiziji, so le ti v 

največji meri odgovorili, da bi želeli predvsem več kakovostnejših filmov in 

dokumentarnih oddaj, pestro ponudbo razvedrilnih oddaj ter več zgodovinskih, 

znanstvenih in humorističnih oddaj. Pri tem pa so predvsem izpostavljali željo po večji 

kakovosti predvajanih vsebin.  

Pri vprašanju o tem, katere lastnosti bi po njihovem mnenju moral imeti »idealen« 

TV program, so anketiranci navajali predvsem večji poudarek na prisotnosti 

kakovostnih filmov, dokumentarnih, glasbenih in informativnih oddaj, v manjšem 

številu tudi drugih oddaj (razvedrilne, humoristične, znanstvene idr.). Ob tem pa so tudi 

podali mnenje o tem, da bi na televiziji morali drastično zmanjšati ali celo ukiniti 

televizijske oglase ter zmanjšati prisotnost nasilnih vsebin.  

Česa pa ne bi smelo manjkati na televiziji? Pri tem vprašanju je kar 40 % 

anketirancev bilo mnenja, da ne bi smeli manjkati dnevnik oz. poročila in druge 

informativne oddaje. Poleg tega ne bi smeli manjkati kakovostni filmi, dokumentarne in 

druge že predhodno navedene oddaje. 

Iz analize rezultatov odgovorov anketirancev je razvidno, da bi bila »idealna« 

televizija po mnenju anketirancev približno takšna, kakršna je sedaj le, da bi povečali 

kakovost predvajanih vsebin ter drastično zmanjšali število oglasov in pa nasilje.  

Pri proučevanju sprostitvene televizije me je tudi neposredno zanimalo mnenje 

anketirancev o tem, kakšen bi želeli, da bi bil televizijski program, da bi se lahko ob 

njem sprostili. Iz njihovih odgovorov je razvidno, da bi moral biti predvsem kakovosten 

in zanimiv ter brez nasilnih vsebin. Anketiranci so pri navajanju najprimernejših vsebin 

za sprostitev izpostavili predvsem humoristične oddaje, razvedrilne oddaje, kakovostno 

glasbo ter kakovostne filme, pa tudi dokumentarne oddaje in izobraževalne vsebine.  

Pri tem me je zanimalo, v kolikšni meri anketiranci gledajo obstoječe sprostitvene 

TV programe oz. programe, ki ponujajo sprostitvene vsebine. Iz analize rezultatov je 

razvidno, da skoraj polovica anketirancev pogosto spremlja sprostitvene programe, dve 

petini anketirancev pa jih običajno ne spremlja. Dobra desetina anketirancev le včasih 
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gleda sprostitvene programe. Ob tem me je zanimalo, v kolikšni meri se sprostijo ob 

gledanju sprostitvenih vsebin na televiziji. Iz analize rezultatov je razvidno, da se kar tri 

petine anketirancev zelo oz. precej sprosti ob gledanju sprostitvenih vsebin, slaba 

tretjina anketirancev se dokaj oz. malo sprosti ob gledanju tovrstnih vsebin, le 51 

anketirancev pa je bilo mnenja, da se sploh ne sprostijo ob gledanju sprostitvenih 

televizijskih programov. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepam, da je več 

anketirancev (88,80 %) takih, ki se ob gledanju sprostitvenih vsebin na TV v večji ali 

manjši meri sprostijo, kot takih, ki se na ta način ne sprostijo. 

8.3 Smiselnost in možnost uvedbe sprostitvenih televizijskih programov 

Po ugotovitvah o (ne)zadovoljstvu in potrebah televizijskih gledalcev ter dejavnikih 

zadovoljstva oziroma nezadovoljstva, na podlagi, z njihove strani, spremljanih 

televizijskih kanalov, programov in oddaj, sem analizirala njihove potrebe in želje po 

sprostitvi. V tem delu sem se osredotočila predvsem na sprostitev ob poslušanju 

instrumentalne in lahke klasične glasbe ter ob gledanju slik oziroma posnetkov 

naravnega okolja. Na podlagi združitve tovrstne glasbe in posnetkov sem nato 

proučevala smiselnost in možnost uvedbe sprostitvenih televizijskih programov, ki bi 

jih televizijski gledalci spremljali.  

Iz analize rezultatov je razvidno, da za večino anketirancev poslušanje 

instrumentalne in lahke klasične glasbe predstavlja način sprostitve, saj je več kot 70 % 

le teh dejalo, da se ob poslušanju tovrstne glasbe dokaj, precej oziroma zelo sprostijo. 

Za desetino anketirancev poslušanje tovrstne glasbe le malo vpliva na njihovo 

sprostitev, 18 % pa je takih, ki se ob poslušanju tovrstne glasbe ne sprostijo.  

Ne glede na vzbujanje sprostitve s pomočjo instrumentalne in lahke klasične glasbe 

sem želela tudi ugotoviti, ali bi si anketiranci tudi vzeli kdaj čas za sprostitev ob 

kakovostni instrumentalni in lahki klasični glasbi. Iz analize rezultatov je razvidno, da 

bi dobra tretjina anketirancev namenila čas za tovrstno sprostitev nekajkrat tedensko do 

večkrat dnevno. Druga tretjina anketirancev bi si le vsake toliko vzela nekaj časa za 

sprostitev ob poslušanju instrumentalne in lahke klasične glasbe, ostali pa si iz različnih 

razlogov za sprostitev ob poslušanju tovrstne glasbe načeloma ne bi vzeli časa. Na 

podlagi teh rezultatov ugotavljam, da je prisoten nezanemarljiv delež televizijskih 

gledalcev, ki bi spremljali sprostitveni program, ki vsebuje instrumentalno in lahko 

klasično glasbo kot glasbeno podlago programa. 

Na podlagi zgoraj navedene analize rezultatov sem testirala svojo četrto hipotezo. 

H4: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki bi se ob poslušanju 

instrumentalne in lahke klasične glasbe sprostili, kot takih, ki se ob poslušanju tovrstne 

glasbe ne bi sprostili.  
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Iz odgovorov anketirancev, ki so prikazani z relativno frekvenčno porazdelitvijo na 

sliki 7.26, lahko sklepam, da je več anketirancev takšnih, ki menijo, da se ob poslušanju 

instrumentalne in lahke klasične glasbe učinkovito sprostijo, kot takih, ki menijo, da se 

ob poslušanju tovrstne glasbe ne sprostijo. Poleg tega, tudi na podlagi podatkov, ki so 

prikazani na sliki 7.27, lahko sklepam, da je več anketirancev takšnih, ki bi se pogosto 

ali nekoliko redkeje sprostili ob poslušanju instrumentalne in lahke klasične glasbe, kot 

takih, ki menijo, da se ob poslušanju tovrstne glasbe ne bi sprostili. Na osnovi teh 

podatkov in rezultatov analize lahko potrdim hipotezo H4, saj je iz odgovorov 

anketirancev razvidno, da je v povprečju več anketirancev mnenja, da se ob poslušanju 

instrumentalne in lahke klasične glasbe sprostijo, kot takih, ki se ob tovrstni glasbi ne 

sprostijo. 

Po analizi, vezani na sprostitveno glasbeno podlago, sem se osredotočila na slike in 

posnetke iz narave kot dejavnike sprostitve gledalcev. Pri tem sem najprej proučevala, 

ali gledanje tovrstnih slik in posnetkov v anketirancih vzbudi sprostitev, nato pa sem 

želela ugotoviti, koliko anketirancev bi si vzelo kdaj čas za sprostitev ob kakovostnih 

slikah in posnetkih naravnega okolja. 

Iz analize rezultatov je razvidno, da za večino anketirancev gledanje slik in 

posnetkov naravnega okolja predstavlja učinkovit način sprostitve, saj je 64 % 

anketirancev dejalo, da v njih vedno oz. pogosto gledanje tovrstnih slik in posnetkov 

vzbudi sprostitev, pri 22,60 % pa gledanje slik in posnetkov iz narave le včasih vzbudi 

sprostitev. Le 13,40 % anketirancev se redko kdaj oziroma nikoli ne sprosti ob gledanju 

tovrstnih slik in posnetkov. 

Po ugotovitvi o vzbujanju sprostitve na podlagi gledanja slik in posnetkov iz narave 

sem želela tudi ugotoviti, ali bi si anketiranci tudi vzeli kdaj čas za sprostitev ob 

kakovostnih slikah in posnetkih naravnega okolja. Iz analize rezultatov je razvidno, da 

bi skoraj polovica anketirancev namenila čas za tovrstno sprostitev nekaj krat tedensko 

do več krat dnevno. Tretjina anketirancev bi si le vsake toliko vzela nekaj časa za 

sprostitev ob gledanju tovrstnih slik in posnetkov, ostali pa si iz različnih razlogov za 

sprostitev na ta način načeloma ne bi vzeli časa.  

Iz dobljenih rezultatov ugotavljam, da je prisoten nezanemarljiv delež televizijskih 

gledalcev, ki bi spremljali sprostitveni program, ki vsebuje slike in posnetke naravnega 

okolja. 

Na podlagi zgoraj navedene analize rezultatov sem testirala svojo peto hipotezo. 

H5: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki bi se ob gledanju posnetkov 

naravnega okolja sprostili, kot takih, ki se ob gledanju tovrstnih posnetkov ne bi 

sprostili.  

Na podlagi odgovorov anketirancev, ki so prikazani z relativno frekvenčno 

porazdelitvijo na sliki 7.28, lahko sklepam, da je več anketirancev takšnih, ki menijo, da 
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se ob gledanju slik in posnetkov iz narave učinkovito sprostijo, kot takih, ki menijo, da 

se ob gledanju tovrstnih slik in posnetkov ne sprostijo. Poleg tega, tudi na podlagi 

podatkov, ki so prikazani na sliki 7.29, lahko sklepam, da je več anketirancev takšnih, ki 

bi se pogosto ali nekoliko redkeje sprostili ob gledanju slik in posnetkov iz narave, kot 

takih, ki menijo, da se na ta način ne bi sprostili. Na podlagi teh podatkov in rezultatov 

analize lahko potrdim hipotezo H5, saj je iz odgovorov anketirancev razvidno, da je v 

povprečju več anketirancev mnenja, da se ob gledanju slik in posnetkov iz narave 

sprostijo, kot takih, ki se ob gledanju tovrstnih slik in posnetkov ne sprostijo. 

Po analizi odgovorov anketirancev na posredni vprašanji o namenu gledanja 

sprostitvenih televizijskih programov, in sicer na vprašanji, vezani na čas, ki bi si ga 

anketiranci vzeli za sprostitev ob poslušanju instrumentalne in lahke klasične glasbe ter 

ob gledanju slik in posnetkov iz narave, sem analizirala rezultate odgovorov 

anketirancev na neposredno vprašanje o tem, ali bi si anketiranci vzeli čas za gledanje 

sprostitvenih televizijskih programov. 

Iz analize rezultatov je razvidno, da bi si skoraj tretjina anketirancev pogosto, vsak 

dan oz. večkrat dnevno vzela čas za gledanje sprostitvenih televizijskih programov. 

Druga tretjina anketirancev bi si vzelo čas za gledanje tovrstnih TV programov, ko bi 

uspeli najti čas za sprostitev oz. ko bi sprostitev nujno potrebovali. Ostali anketiranci pa 

bi si le redko oziroma nikoli vzeli čas za gledanje sprostitvenih televizijskih programov. 

Na podlagi zgoraj navedene analize rezultatov sem testirala svojo šesto hipotezo. 

H6: V Sloveniji je prisoten zadovoljiv delež (vsaj 15 %) prebivalcev, ki bi spremljal 

sprostitvene TV programe. 

Iz odgovorov anketirancev, ki so prikazani z relativno frekvenčno porazdelitvijo na 

sliki 7.30, lahko sklepam, da je prisoten zadovoljiv delež anketirancev, ki bi redno 

spremljali sprostitveno televizijo, in sicer dobrih 27 % anketirancev, obenem pa je 

prisoten tudi pomemben delež anketirancev, ki bi občasno (31 %) oziroma nekoliko 

redkeje (18 %) spremljali sprostitveno televizijo. Na podlagi teh podatkov in rezultatov 

analize lahko potrdim svojo šesto hipotezo (H6), saj je iz odgovorov anketirancev 

razvidno, da je med anketiranci prisoten zadovoljiv delež – vsaj 15 % prebivalcev 

Slovenije, ki bi redno spremljal sprostitvene TV programe. 
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9 SKLEP IN PRIPOROČILA 

Z opravljeno raziskavo na vzorcu 500 prebivalcev Republike Slovenije sem prišla 

do, v nadaljevanju, navedenih ključnih ugotovitev in sklepov. Na podlagi velikosti 

vzorca in njegove reprezentativnosti, vezane na dokaj veliko usklajenost z 

demografskimi podatki, pridobljenimi s strani Statističnega urada Republike Slovenije, 

sem podatke, pridobljene z odgovori anketirancev na anketni vprašalnik, posplošila na 

celotno slovensko populacijo. 

Prebivalci Slovenije v povprečju v pretežni meri (87,80 %) gledajo slovenske 

televizijske kanale (nacionalne, regionalne in lokalne), pri čemer so najpogosteje 

spremljani POP TV, Slovenija 1, A Kanal in Slovenija 2. Naj omenim, da je enako 

lestvico štirih najbolj gledanih slovenskih TV kanalov pokazala tudi medijska raziskava 

družbe Valicon. Najbolj gledani programi oziroma oddaje pa so predvsem dnevnik oz. 

poročila in druge informativne oddaje na sploh. Temu sledijo filmi, razvedrilne oddaje 

in dokumentarne oddaje. V manjši meri pa Slovenci spremljajo vremensko napoved, 

športne oddaje in glasbene oddaje. 

Na podlagi šestih kriterijev ocenjevanja stopnje zadovoljstva z vsebinami, ki jih 

televizijski gledalci spremljajo na televiziji, in sicer zanimivost oz. informiranost, 

kakovost oz. tehtnost, raznolikost oz. pestrost, zadovoljstvo oz. obširnost, pravočasnost 

oz. ažurnost, stresnost oz. napetost, sem na podlagi 7-stopenjske ocenjevalne lestvice 

prišla do povprečnih ocen. Slednje so znašale od 3,69 (za kriterij stresnosti oz. 

napetosti) do 5,24 (za kriterij pravočasnosti in ažurnosti), pri čemer je bila skupna 

povprečna ocena, vezana na vse kriterije, 4,66. To pomeni, da so v povprečju slovenski 

televizijski gledalci relativno zadovoljni s ponudbo TV programov, ki jih spremljajo. 

Ne glede na stopnjo zadovoljstva s ponujenimi TV programi, so ključni vzroki 

nezadovoljstva predvsem stresnost in napetost, ki ju povzročajo vsebine na televiziji. 

Poleg tega pa so vzroki nezadovoljstva tudi preobširno število oglasov, pogosta 

ponavljanja filmov in oddaj, prevelika prisotnost nasilja, nezadovoljiva kakovost filmov 

in oddaj, prenizka raznolikost pri oddajah in drugo.  

Iz raziskave je razvidno, da stres, ki ga povzročajo vsebine na televiziji, predstavlja 

pomemben dejavnik nezadovoljstva. Iz analize rezultatov je razvidno, da imajo Slovenci 

s tega vidika zelo različna mnenja in občutke, kar potrjuje visoka varianca podanih 

ocen. Posledica tega je tudi povprečna ocena (3,69 na lestvici od 1 do 7), ki predstavlja 

skorajda srednjo oceno (4). Pri podrobnejšem proučevanju področja stresa pri 

anketirancih sem prišla do sklepa, da so v povprečju prebivalci Slovenije (po lastnem 

mnenju) zelo malo podvrženi stresu med gledanjem TV programov. Pri tem pa na stres, 

po njihovem mnenju, vplivajo predvsem naslednje vsebine na TV: akcijski filmi, 

grozljivke in kriminalke, deloma tudi dnevnik oz. poročila, informativne in politične 

oddaje, vojni filmi, trenja, šport, 'reality show-i' in drugo. Ob primerjavi podatkov, 
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pridobljenih pri ocenah dejavnika stresnosti in pri občutenju stresa med gledanjem TV 

programov, sem prišla do ugotovitve o razhajajočih podatkih. Na podlagi tega ne morem 

natančno opredeliti povprečne stopnje stresa, ki so ji podvrženi prebivalci RS med 

gledanjem TV programov. 

V povezavi s stresom in s posledično potrebo po sprostitvi, na podlagi opravljene 

raziskave izhaja, da je večina Slovencev (približno 60 %) pripravljena vsak dan 

nameniti nekaj časa sprostitvi. Slaba tretjina je pripravljena nameniti sprostitvi nekaj 

časa le nekajkrat tedensko. Prisotne pa so tudi osebe, ki po lastnem mnenju ne 

potrebujejo sprostitve. Iz opravljene raziskave je tudi razvidno, da si v povprečju skoraj 

polovica Slovencev vzame vsak dan čas za sprostitev, ostali pa nekajkrat tedensko. 

Poleg tega je iz rezultatov razvidno, da se v Sloveniji v največji meri učinkovito 

sproščajo s sprehodi v naravo ter s poslušanjem prijetne glasbe. Temu sledijo še 

sproščanje v miru in tišini, v prijetni družbi, s hobiji, z gledanjem sprostitvenih TV 

programov ter s spanjem. 

Poseben dejavnik proučevanja v opravljeni raziskavi je predstavljala stopnja 

»odvisnosti« od gledanja televizije. Iz rezultatov opravljene raziskave izhaja, da v 

povprečju skoraj dve tretjini Slovencev ne zdrži več kot en dan, ne da bi prižgali 

televizijo, slaba četrtina zdrži z ugasnjeno televizijo nekaj dni do enega tedna, le manj 

kot desetina pa več kot teden dni. Iz teh podatkov je razvidno, da je veliko Slovencev 

dokaj »odvisnih« od gledanja televizije oz. programov, ki se na njej predvajajo. Ne 

glede na to pa je kar tri četrtine Slovencev pripravljenih ugasniti televizijo za dalj časa, 

medtem ko ena četrtina tega ni pripravljena storiti. To razhajanje v stopnjah 

»odvisnosti« od televizije lahko razlagam tako, da v bistvu dve tretjini anketirancev 

običajno vsak dan prižge televizijo, vendar je del teh za določene namene in pod 

določenimi pogoji pripravljen ugasniti televizijo tudi za dalj časa. 

Iz opravljene raziskave izhajajo tudi naslednje ugotovitve, vezane na »idealno« 

televizijo po mnenju prebivalcev Slovenije. Slovenci bi na televiziji najraje gledali večji 

nabor kakovostnih filmov in dokumentarnih oddaj, pestro ponudbo razvedrilnih oddaj 

ter večje število zgodovinskih, znanstvenih in humorističnih oddaj. »Idealen« TV 

program bi, po njihovem mnenju, moral vsebovati predvsem več kakovostnih filmov, 

dokumentarnih, glasbenih in informativnih oddaj, v manjšem številu pa tudi druge 

razvedrilne, humoristične in znanstvene oddaje. Pri tem pa bi bilo potrebno drastično 

zmanjšati ali celo ukiniti televizijske oglase ter zmanjšati prisotnost nasilnih vsebin. Na 

televiziji pa vsekakor ne smejo manjkati dnevnik oz. poročila in druge informativne 

oddaje, kakovostni filmi, dokumentarne oddaje in druge že navedene oddaje. Iz 

navedenih podatkov je jasno razvidno, da bi bila »idealna« televizija, po mnenju 

Slovencev, približno takšna, kot je sedaj, le da bi povečali kakovost predvajanih vsebin 

ter drastično zmanjšali število oglasov in nasilje. 
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Pri proučevanju značilnosti »sprostitvenega« televizijskega programa pa sem pri 

raziskavi prišla do naslednjih zaključkov. Televizijski program, ob katerem bi se 

Slovenci lahko učinkovito sprostili, bi moral predvajati predvsem kakovostne in 

zanimive vsebine in ne bi smel vsebovati nasilnih vsebin. Najboljšo sprostitev ob 

televiziji predstavljajo predvsem humoristične oddaje, razvedrilne oddaje, kakovostna 

glasba in filmi, pa tudi dokumentarne oddaje in izobraževalne vsebine. Tovrstne 

oziroma podobne sprostitvene programe, ki so trenutno na voljo, skoraj polovica 

Slovencev pogosto spremlja, dve petini jih običajno ne spremlja, dobra desetina pa jih le 

včasih spremlja. Iz opravljene raziskave izhaja, da se pri gledanju sprostitvenih vsebin 

na TV kar tri petine Slovencev v veliki meri sprosti, slaba tretjina se le nekoliko oz. malo 

sprosti na ta način, le desetina pa je mnenja, da se ne sprosti ob gledanju tovrstnih TV 

programov. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepam, da je večji del Slovencev (skoraj 

90,00 %) takih, ki se ob gledanju sprostitvenih vsebin na TV v večji ali manjši meri 

sprostijo, kot takih, ki se na ta način ne sprostijo. 

Vezano na temo sprostitve ob gledanju in poslušanju TV vsebin, je iz opravljene 

raziskave razvidno, da za večino Slovencev poslušanje instrumentalne in lahke klasične 

glasbe predstavlja način sprostitve, saj se v povprečju več kot 70,00 % le teh ob 

poslušanju tovrstne glasbe dokaj, precej oziroma zelo sprosti. Za desetino prebivalcev 

Slovenije poslušanje tovrstne glasbe le malo vpliva na njihovo sprostitev, v povprečju 

pa je 18,00 % takih, ki se ob poslušanju tovrstne glasbe ne sprosti. Iz raziskave izhaja 

tudi, da bi bila dobra tretjina Slovencev pripravljena nameniti čas za tovrstno sprostitev 

nekaj krat tedensko do več krat dnevno. Druga tretjina bi si le vsako toliko vzela nekaj 

časa za to, ostali pa si iz različnih razlogov za sprostitev ob poslušanju instrumentalne in 

lahke klasične glasbe načeloma ne bi vzeli časa. Na podlagi teh podatkov sklepam, da je 

prisoten nezanemarljiv delež televizijskih gledalcev, ki bi spremljali sprostitveni 

program, ki vsebuje instrumentalno in lahko klasično glasbo kot glasbeno podlago 

programa. 

Iz opravljene raziskave je tudi razvidno, da za večino Slovencev gledanje slik in 

posnetkov naravnega okolja predstavlja učinkovit način sprostitve. Le dobra desetina je 

bila mnenja, da se redkokdaj oziroma nikoli ne sprosti ob gledanju tovrstnih slik in 

posnetkov. Iz raziskave izhaja, da bi skoraj polovica prebivalcev Slovenije namenila čas 

za tovrstno sprostitev nekajkrat tedensko do več krat dnevno. Tretjina bi si le vsake 

toliko vzela nekaj časa za sprostitev ob gledanju tovrstnih vsebin, ostali pa si iz 

različnih razlogov za sprostitev na ta način načeloma ne bi vzeli časa. Na podlagi teh 

podatkov sklepam, da je prisoten nezanemarljiv delež televizijskih gledalcev, ki bi 

spremljali sprostitveni program, ki vsebuje slike in posnetke naravnega okolja. 

Pri proučevanju o potencialnih gledalcih sprostitvenih televizijskih programov sem 

prišla do zaključka, da bi si skoraj tretjina Slovencev pogosto, vsak dan oz. večkrat 

dnevno vzela čas za gledanje tovrstnih TV programov, ko bi uspeli najti čas za 
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sprostitev oz. ko bi sprostitev nujno potrebovali. Ostali pa bi si le redko oziroma nikoli 

vzeli čas za gledanje sprostitvenih televizijskih programov.  

Na podlagi zgoraj povzetih zaključkov opravljene raziskave sem testirala svoje 

hipoteze. 

H1: Na podlagi šestih kriterijev ocenjevanja (zanimivost oz. informiranost, 

kakovost oz. tehtnost, raznolikost oz. pestrost, zadovoljstvo oz. obširnost, pravočasnost 

oz. ažurnost ter stresnost oz. napetost) je v povprečju več prebivalcev Slovenije takih, ki 

ocenjujejo ponujene slovenske in tuje TV programe s povprečno oceno pod 4 (na 

ocenjevalni lestvici od 1 do 7, kjer 1 predstavlja najnižjo oceno, 7 pa najvišjo oceno), 

kot takih, ki ocenjujejo ponujene slovenske in tuje TV programe s povprečno oceno nad 

4 (na ocenjevalni lestvici od 1 do 7, kjer 1 predstavlja najnižjo oceno, 7 pa najvišjo 

oceno). 

Na podlagi z raziskavo pridobljenih podatkov sem hipotezo ovrgla, saj je iz 

rezultatov raziskave jasno razvidno, da so ocene anketirancev pri posameznem kriteriju 

v povprečju večje od 4. 

H2: V povprečju prebivalci Slovenije slabše ocenjujejo ponujene TV programe 

predvsem zaradi nezadovoljive kakovosti le-teh. 

Na podlagi z raziskavo pridobljenih podatkov sem tudi to hipotezo ovrgla, saj je iz 

rezultatov razvidno, da so anketiranci v povprečju podajali slabše ocene predvsem 

zaradi stresa in napetosti, ki ju povzročajo vsebine na televiziji. Poleg tega so bistveni 

vzroki nezadovoljstva tudi preobširno število oglasov, ponavljanje filmov in oddaj, 

prevelika prisotnost nasilja in le deloma nezadovoljiva kakovost vsebin.  

H3: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki ob gledanju ponujenih TV 

programov občutijo povečanje stresa, kot takih, ki se ob gledanju ponujenih programov 

sprostijo. 

Na podlagi z raziskavo pridobljenih podatkov sem morala ovreči tudi tretjo 

hipotezo, saj iz podanih odgovorov in rezultatov analize ni razvidna prisotnost 

povečanja stresa ob gledanju TV programov s strani anketirancev. 

H4: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki bi se ob poslušanju 

instrumentalne in lahke klasične glasbe sprostili, kot takih, ki se ob poslušanju tovrstne 

glasbe ne bi sprostili. 

Na podlagi v raziskavi pridobljenih podatkov sem potrdila hipotezo, saj je iz 

rezultatov razvidno, da je v povprečju več Slovencev mnenja, da se ob poslušanju 

instrumentalne in lahke klasične glasbe sprostijo, kot takih, ki se ob poslušanju tovrstne 

glasbe ne sprostijo. 

H5: V povprečju je več prebivalcev Slovenije takih, ki bi se ob gledanju posnetkov 

naravnega okolja sprostili, kot takih, ki se ob gledanju tovrstnih posnetkov ne bi 

sprostili. 
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Na podlagi v raziskavi pridobljenih podatkov sem potrdila hipotezo, saj je iz 

rezultatov razvidno, da je v povprečju več Slovencev mnenja, da se ob gledanju slik in 

posnetkov iz narave sprostijo, kot takih, ki se ob gledanju tovrstnih slik in posnetkov ne 

sprostijo. 

H6: V Sloveniji je prisoten zadovoljiv delež (vsaj 15 %) prebivalcev, ki bi spremljal 

sprostitvene TV programe. 

Na podlagi z raziskavo pridobljenih podatkov sem potrdila svojo zadnjo hipotezo, 

saj je iz rezultatov razvidno, da je med anketiranci prisoten zadovoljiv delež – vsaj 15 % 

prebivalcev Slovenije, ki bi redno spremljal sprostitvene TV programe. 

Na podlagi skrbno opravljene raziskave in reprezentativnosti vzorca menim, da 

lahko naloga predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje raziskave, vezane tako na mnenje 

televizijskih gledalcev o kakovosti predvajanih vsebin in o značilnosti le teh, pa tudi o 

značilnostih vsebin, ki jih predvajajo na TV in ki lahko gledalcu povzročajo stres, kot na 

naboru vsebin, ki privedejo do večjega zadovoljstva gledalcev, pa tudi na njihovo 

sprostitev od vsakdanjega življenja. Obenem je lahko opravljena raziskava dober temelj, 

na podlagi katerega lahko ponudniki TV programov presodijo kakovost in primernost 

vsebin, ki jih vsakodnevno predvajajo na televiziji. 

Ne glede na rezultate, vezane na zadovoljstvo televizijskih gledalcev s TV 

programi, ki jih spremljajo, osebno menim, da TV programi, ki jih lahko spremljamo v 

Sloveniji, v povprečju niso pripravljeni z zadovoljivo kakovostjo, raznolikostjo in 

ažurnostjo. Predvsem je prisotno pomanjkanje večjega nabora kakovostnih in novejših 

filmov (kot so tudi anketiranci navedli), pa tudi oglasov in nasilja je na televiziji preveč. 

Potrebno bi bilo nameniti več pozornosti sprostitvenim vsebinam na televiziji, predvsem 

kakovostnim dokumentarnim oz. izobraževalnim oddajam ter posnetkom naravnega 

okolja. 

Omeniti moram, da bi lahko pridobila nekoliko natančnejše podatke, v kolikor bi 

uporabila večji vzorec, in v kolikor bi še bolj podrobno razdelila vprašanja na 

podvprašanja. Predvsem pri vnaprej določenih kriterijih presojanja zadovoljstva 

Slovencev s TV programi, ki jih spremljajo, bi morda večje število kriterijev privedlo 

do različnih rezultatov. Menim pa, da bi bila odzivnost nižja, če bi bil vprašalnik 

predolg, oziroma bi se postopoma osebe pri odgovarjanju utrudile, kar bi privedlo do 

nenatančnih podatkov. Zaradi tega sem se tudi odločila uporabiti vprašanja in kriterije, 

ki sem jih v anketnem vprašalniku napisala.  

Iz opravljene raziskave je razvidno, da so prebivalci Slovenije v povprečju dokaj 

zadovoljni s ponudbo televizijskih programov in oddaj. Kljub temu bi želeli še večjo 

izbiro in predvsem kakovostnejše filme in oddaje, pa tudi drastično zmanjšanje obsega 

oglasov, ki so neprestano prisotni na televiziji in ki vplivajo zelo moteče, predvsem z 

višjo glasnostjo ter s prekinjanjem filmov in oddaj. Na televiziji pa po mnenju 

Slovencev zagotovo ne smejo manjkati poročila in druge informativne oddaje, 
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vremenska napoved in sprostitvene oddaje. Odsotnost tovrstnih programov in oddaj bi 

namreč lahko v veliki meri zmanjšala njihovo zadovoljstvo s TV kanalom. 

Iz raziskave je tudi razvidno, da je mnogo Slovencev dokaj »odvisnih« od gledanja 

televizije in si težko predstavljajo dneve brez nje. To relativno »odvisnost« pa je 

potrebno jemati resno in o tem dobro razmisliti. Odvisnost od gledanja televizije veliko 

doprinese tudi k stopnji stresa, ki so mu Slovenci podvrženi. Potrebno je nameniti 

posebno pozornost vsebinam, ki jih gledamo, saj je na TV prisotnih veliko vsebin, ki v 

večji ali manjši meri vplivajo na ljudi stresno. Seveda pa niso vsi televizijski gledalci 

enako podvrženi stresu in vsekakor ne vplivajo napadi informacij na vse ljudi enako 

stresno. Ne glede na to, pa se je pomembno zavedati, v kolikšni meri je posameznik 

izpostavljen stresu med gledanjem televizije in katere so tiste vsebine v televizijskih 

programih in oddajah, ki nanj vplivajo stresno. 

Da bi se opustili stresa je pomembno nameniti dovolj časa sprostitvi. To pa v 

današnjih časih ni ravno enostavno doseči predvsem zaradi pomanjkanja časa ob 

prehitrem ritmu življenja. Ne smemo pozabiti, da imamo na razpolago vrsto načinov 

sprostitve, ki jih lahko učinkovito opravimo tudi v razmeroma kratkem času. Učinkovit 

način sprostitve je navsezadnje lahko tudi poslušanje dobre, umirjene glasbe in 

približanje k naravnemu svetu, kar lahko dosežemo z gledanjem sprostitvenih 

programov na televiziji. Na podlagi tega lahko vsak zase razmisli, katere televizijske 

vsebine nanj vplivajo sproščujoče in blagodejno. Na ta način se je enostavneje odločiti o 

tem, kaj bi radi gledali na televiziji, ko potrebujemo sprostitev. Zagotovo bomo med 

pestro ponudbo programov in oddaj lahko našli tudi pravi program oz. oddajo za nas. 

Zavedati se moramo, da se ob televiziji lahko zelo dobro sprostimo, ko se znamo dobro 

odločiti, kdaj jo prižgati in kaj na njej gledati. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

(Telefonsko anketiranje) 

A – SPLOŠNI PODATKI 

1. Mi lahko zaupate vašo starost? 

� Do 15 let 
� Od 16 do 25 let 
� Od 26 do 35 let 
� Od 36 do 45 let 

� Od 46 do 55 let 
� Od 56 do 65 let 
� Od 66 let dalje 

 

2. Spol? 

� Moški  
 

� Ženski 

3. Kraj bivanja? 

� 01 
� 02 
� 03 

 

� 04 
� 05 
� 07 

4. Vaša izobrazba? 

� Nedokončana osnovna šola 
� Osnovna šola 
� Poklicna šola 
� Srednja šola 
� Višja šola 

 

� Visoka šola 
� Univerzitetna izobrazba 
� Specializacija  
� Magisterij 
� Doktorat 

5. Delate ali študirate? 

� Delam 
� Študiram (hodim v šolo) 

 

� Oboje 
� Nič od navedenega 

6. Če delate, na katerem delovnem mestu delate? Je to: 

� Obrtniško delo 
� Pisarniško delo 
� Vodstveno delo 
� Kmet 

� Delo s strankami 
� Državna služba 
� Drugo: ________________ 
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B – PONUDBA TV PROGRAMOV  

7. Kaj najpogosteje gledate na TV?  

� Razvedrilne oddaje 
� Informativne oddaje 
� Vremensko napoved 
� Dnevnik 
� Reality show 
� Risanke 
� Filme 
� Glasbene oddaje 

 

� Oddaje o umetnosti 
� Športne oddaje 
� Satirične oddaje 
� Dokumentarne oddaje  
� Igre in kvize 
� Nadaljevanke 
� Oddaje za otroke 
� Drugo: _____________ 

8. Katere televizijske kanale najpogosteje gledate? 

� Lokalno/regionalno slovensko TV 
� Nacionalno slovensko TV 
� Nemške/Avstrijske TV kanale 
� TV kanale bivše SFRJ 

 

� Italijanske TV kanale 
� Madžarske TV kanale 
� Druge mednarodne TV kanale 
� Ne vem 

9. Katere televizijske kanale najpogosteje gledate (največ tri)? 

1 - ______________________  

2 - ______________________  

3 - ______________________ 

 

10. Kolikšno povprečno oceno od 1 do 7, kjer 1 pomeni minimum in 7 maksimum, bi 

dali ponujenim programom na televiziji, vezano na naslednje kriterije: 

zanimivost/informiranost: 1 2 3 4 5 6 7 Ne vem 

kakovost/tehtnost: 1 2 3 4 5 6 7 Ne vem 

raznolikost/pestrost:  1 2 3 4 5 6 7 Ne vem 

zadovoljstvo/obširnost:  1 2 3 4 5 6 7 Ne vem 

pravočasnost/ažurnost:  1 2 3 4 5 6 7 Ne vem 

stresnost/napetost: 1 2 3 4 5 6 7 Ne vem 

 

11. Kaj še, poleg navedenega, vpliva na vaše (ne)zadovoljstvo s ponujenimi TV 

programi? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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C – STRES IN SPROSTITEV 

12. V kolikšni meri se v povprečju počutite pod stresom in pritiskom med gledanjem 

TV programov? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne 

počutim pod stresom in pritiskom«, 7 pa pomeni » počutim se pod izjemnim 

stresom in pritiskom«? 

1 2 3 4 5 6 7 Ne vem 

13. Katere TV vsebine vas najbolj ustrahujejo in vam povzročajo stres? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14. Koliko krat v tednu (ne glede na gledanje TV) se počutite pod stresom ali velikim 

pritiskom in bi zato potrebovali sprostitev? 

� Nikoli 
� 1-krat do 5-krat 
� Vsak dan 
� Nekajkrat dnevno 

� Večkrat dnevno 
� Neprestano 
� Ne vem  

 

15. Koliko časa bi bili pripravljeni tedensko nameniti sprostitvi? 

� Ne rabim sprostitve 
� 1-krat do 5-krat 
� Vsak dan 
� Nekajkrat dnevno 

� Večkrat dnevno 
� Neprestano 
� Ne vem 

 

16. Koliko časa tedensko že namenjate sprostitvi? 

� Ne rabim sprostitve 
� 1-krat do 5-krat 
� Vsak dan 
� Nekajkrat dnevno 

� Večkrat dnevno 
� Neprestano 
� Ne vem 

 

17. Kaj menite, da bi vam najbolj pomagalo za sprostitev? 

� Mir in tišina 
� Prijetna glasba 
� Sprehod v naravi 
� Početi moj najljubši hobi: ______ 

___________________ 

� Spanje 
� Prijetna družba 
� Sprostitven TV program 
� Drugo: ___________________ 
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18. Koliko časa zdržite, ne da bi prižgali TV? 

� Manj od 1 ure 
� Od 1 ure do 5 ur 
� Od 6 ur do 24 ur 

� Od 1 do 3 dni 
� Od 4 dni do 1 tedna 
� Več kot teden dni 

� Ne vem 

 

19. Ali ste pripravljeni ugasniti televizijo? 

� DA 
 

� NE 
 

� Ne vem 

20. Kaj bi želeli, da bi bilo na TV programih, trenutno pa tega ni na voljo? 

_________________________________________________________________ 

 

21. Kakšen bi bil vaš idealni TV program? Opišite 

_________________________________________________________________ 

 

22. Česa ne bi smelo manjkati na TV programu? 

_________________________________________________________________ 

 

23. Kakšen bi moral biti TV program, da bi se lahko ob njem sprostili? 

_________________________________________________________________ 

 

D – SPROSTITVENA TV KOT DRUGAČNA TV 

24. Kako pogosto gledate sprostitvene TV programe oziroma programe, ki ponujajo 

sprostitvene vsebine? 

� Pogosto 
� Včasih 

 

� Jih ne gledam 
� Ne vem 

25. Koliko se sprostite ob gledanju sprostitvenih vsebin na TV? 

� Zelo 
� Precej 
� Dokaj 

 

� Malo 
� Se ne sprostim/jih ne gledam 
� Ne vem 
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26. Ali je za vas instrumentalna oziroma lahka klasična glasba primerna glasbena 

podlaga za sprostitev? 

� Zelo 
� Precej 
� Dokaj 

 

� Malo 
� Ne 
� Ne vem 

27. Ali gledanje slik in posnetkov iz narave v vas vzbudi sprostitev? 

� Vedno 
� Pogosto 
� Včasih 

 

� Redkokdaj 
� Nikoli 
� Ne vem 

28. Ali bi si vzeli kdaj čas za sprostitev ob prijetni instrumentalni in lahki klasični 

glasbi? 

� Večkrat dnevno 
� Vsak dan 
� Nekajkrat tedensko 
� Vsake toliko 

 

� Ko bi to nujno potreboval/a 
� Ne, ker nimam časa 
� Ne, ker me to ne sprosti 
� Ne vem 

29. Ali bi si vzeli kdaj čas za sprostitev ob kakovostnih in prijetnih slikah in posnetkih 

narave? 

� Večkrat dnevno 
� Vsak dan 
� Nekajkrat tedensko 
� Vsake toliko 

� Ko bi to nujno potreboval/a 
� Ne, ker nimam časa 
� Ne, ker me to ne sprosti 
� Ne vem

 

30. Ali bi gledali televizijski kanal, ki nudi 24 ur sprostitvenih oddaj in posnetkov? 

� Nikoli 
� Redko 
� Ko bi nujno potreboval/a sprostitev 
� Ko bi uspel/a najti čas za sprostitev 

� Pogosto 
� Vsak dan 
� Večkrat dnevno 
� Drugo: ___________________ 

 
 

 


