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Obveščeno soglasje za udeležbo v raziskavi 

INFORMACIJE O RAZISKAVI: Družbena vloga novinarstva med epidemijo COVID-19 (v okviru 

Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe: P5-0051) 

Vljudno vas vabim k sodelovanju v Družbena vloga novinarstva med epidemijo COVID-19, ki 

jo izvaja dr. Igor Vobič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

Glavni namen študije je proučiti družbeno vlogo novinarstva med epidemijo skozi tri 

dejavnike omejevanja novinarskega dela: (1) zdravstveno tveganje in varovanje zdravja 

novinarjev, (2) politični ukrepi in oženje pravice do komuniciranja in (3) zagotavljanje 

poslovne vzdržnost medijskih hiš in zmanjševanje stroškov dela v spreminjajočem se 

ekonomskem okolju. 

Z vami želim opraviti intervjuju, ki bo trajal približno eno uro. 

Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno, lahko zavrnete odgovore na določena 

vprašanja ali pa sodelovanje kadarkoli prekinete brez posledic ter zahtevate uničenje zbranih 

osebnih podatkov . 

Skladno s priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in s Splošno uredbo EU o 

varstvu podatkov (GDPR) bomo izvedli ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov v postopkih 

zbiranja in uporabe v izobraževalne in znanstveno raziskovalne namene. 

Osebne podatke, s katerimi bi vas bilo mogoče razkriti, bomo po njihovi pridobitvi 

anonimizirali in uničili, preden jih bomo delili z drugimi raziskovalci ali javnostjo. Po zaključku 

zbiranja podatkov bomo s tehničnimi in organizacijskimi načini poskrbeli, da vas na podlagi 

vaših odgovorov ne bo mogoče prepoznati. 

Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. 

V primeru da pride do iznosa podatkov v tretje države (izven EU) je potrebno o tem seznaniti 

udeležence raziskave. 

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na dr. Igor Vobič 

(igor.vobic@fdv.uni-lj.si).  
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SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI IN UPORABO PRIDOBLJENIH INFORMACIJ 

 

Spodaj podpisan/a potrjujem da bom sodeloval/a v opisani Družbena vloga novinarstva med 
epidemijo COVID-19, in sicer v intervjuju. 

           DA / NE  

Razumem, da je moje sodelovanje v raziskavi v celoti prostovoljno, lahko zavrnem odgovore na 
določena vprašanja ali pa sodelovanje kadarkoli prekinem brez posledic ter zahtevam uničenje 
zbranih osebnih podatkov. 

           DA / NE 

Strinjam se, da so anonimizirani podatki, pridobljeni v raziskavi, uporabljeni za namene te raziskave 
(npr. priprava poročila za naročnika, objava v znanstvenih publikacijah).       

DA / NE 

Strinjam se, da so prepisi intervjujev v anonimizirani obliki hranjeni v javno dostopnem arhivu (npr. 
Arhiv družboslovnih podatkov) s strogo omejenim dostopom, se pravi, dostopni bodo samo v 
raziskovalne namene raziskovalcem in raziskovalkam, ki bodo morali predhodno zaprositi za dostop 
z utemeljitvijo.. 

            DA / NE 

Razumem, da lahko drugi uporabniki zbrane in hranjene anonimizirane podatke ponovno uporabijo v 
izobraževalne in znanstveno raziskovalne namene  in rezultate analiz objavijo v svojih poročilih 

            DA / NE 

Imel/a sem priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo in sem nanje dobil/a zadovoljive 
odgovore. 

             DA / NE 

 

 

Ime in priimek, medij 
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Dr. Igor Vobič – izvajalec 
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