
 

Soglasje za sodelovanje v raziskavi Novi načini in globalni vzorci (re)produkcije spletnih novic 

Vljudno vas vabim k sodelovanju v raziskavi Novi načini in globalni vzorci (re)produkcije spletnih novic. 

Raziskava poteka pod okriljem Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja Fakultete za družbene vede 

pod vodstvom akad. prof. dr. Slavka Splichala. Financira jo Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike 

Slovenije (evidenčna številka raziskave N5-0086). 

Namen raziskave je razumeti, kako se pod vplivom digitalnih tehnologij spreminjajo novinarske norme in 

prakse, profesionalne identitete novinarjev, načini nagovarjanja občinstva in vloga novinarstva v javni sferi.  

Z vami želim opraviti osebni intervju, ki bo trajal približno eno uro. Tema pogovora bodo vaše profesionalne 

izkušnje z novimi tehnologijami, njihovim razvojem in vplivom na novinarstvo ter vaši pogledi na prihodnost 

novinarstva v digitalni dobi. Za namene analize bomo pogovor snemali in naredili prepis zvočnega posnetka. 

Ko bodo prepisi intervjujev arhivirani, bomo zvočne posnetke izbrisali. 

Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj ali koristi in je v celoti prostovoljno. Odgovore na 

vprašanja lahko zavrnete ali pa sodelovanje kadarkoli brez posledic prekinete. 

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

podatkov (GDPR) bomo izvedli ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov v postopkih zbiranja, hranjenja in 

uporabe v izobraževalne in znanstvenoraziskovalne namene. Zaradi narave raziskave in analize informacij, ki 

jih bomo pridobili, želimo nekatere vaše osebne podatke, to so delovno mesto in institucija, navajati pri 

objavah, ki bodo nastale na podlagi raziskave. Na vašo zahtevo bomo odstranili oz. zakrili morebitne občutljive 

podatke oziroma tiste, ki bi lahko razkrili poslovne skrivnosti. Če želite, lahko zakrijemo tudi vaše ime in 

priimek.  

Ker ocenjujemo, da so rezultati, zbrani v raziskavi, pomembni za raziskovanje novinarstva v Sloveniji in širše, 

jih želimo hraniti v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP), ki ima certifikat zaupanja vrednega arhiva in status 

nacionalnega repozitorija za družboslovne raziskovalne podatke. Če s tem soglašate, bodo zbrani podatki 

(prepisi zvočnega posnetka) v ADP na voljo drugim raziskovalcem za uporabo v izobraževalne in raziskovalne 

namene. 

Ljubljana, 11. 11. 2019 

 

 

  



Soglasje za sodelovanje v raziskavi, uporabo pridobljenih informacij in njihovo hrambo 

1. Potrjujem, da bom sodeloval_a v raziskavi Novi načini in globalni vzorci (re)produkcije spletnih novic 

DA NE 

 

2. Bil_a sem seznanjen_a, da je moje sodelovanje v raziskavi v celoti prostovoljno, da lahko zavrnem odgovore 

na določena vprašanja ali pa sodelovanje kadarkoli brez posledic prekinem in zahtevam uničenje zbranih 

podatkov. 

DA NE 

 

3. Strinjam se, da bodo podatki, pridobljeni v raziskavi, uporabljeni v znanstvenoraziskovalne namene (npr. 

objave v znanstvenih publikacijah, predstavitve na znanstvenih srečanjih, poročila študentov, priprava 

zaključnih del, kot so magisteriji in doktorati). 

DA NE 

 

4. Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili DA, označite, v kakšni obliki želite, da se vaši odgovori navajajo v 

objavah (obkrožite črko pred odgovorom): 

A. Želim, da se zapišeta moje resnično ime in priimek, delovno mesto in ime medija; 

B. Želim, da se zakrijeta moje resnično ime in priimek, moji odgovori pa so identificirani s psevdonimom, 

delovnim mestom in imenom medija. 

5. Strinjam se, da so zbrani podatki trajno hranjeni v Arhivu družboslovnih podatkov za 

znanstvenoraziskovalne namene. 

DA NE 

6. Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili DA, označite, v kakšni obliki želite, da so zbrani podatki hranjeni 

(obkrožite črko pred odgovorom): 

A. Želim, da sta navedena moje resnično ime in priimek. 

B. Želim, da se zakrijeta moje resnično ime in priimek, moji odgovori pa so identificirani s psevdonimom, 

delovnim mestom in imenom medija. 

Razumem, da lahko drugi uporabniki zbrane in hranjene podatke iz arhiva ponovno uporabijo v izobraževalne 

in znanstvenoraziskovalne namene ter rezultate analiz objavijo v svojih poročilih pod enakimi pogoji deljenja. 

DA NE 

 

Imel_a sem priložnost postaviti vprašanja v zvezi z raziskavo in sem nanje dobil_a zadovoljive odgovore. 

DA NE 

 

Ime, priimek in podpis udeleženca (intervjuvanca_ke) 

 

                                                           

 Datum 

 

 

Ime, priimek in podpis izvajalca raziskave (spraševalca_ke) 

 

 

akad. prof. dr. Slavko Splichal 

 Datum 

 

 

Ime, priimek in podpis vodje raziskave  Datum 

Izjava je podpisana v treh (3) izvodih. Soglasje bo hranjeno pri podpisnikih. 


