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Povzetek  

Svet je danes vedno bolj usmerjen v nove informacije, »biti na tekočem« je nujno dejstvo, kar 

ni skrajno ekstremno pa je brezpomensko. Živimo v času, ko se večina ljudi boji za prihodnost 

in svet vidi kot slabo okolje. Zaradi tega sem se odločila za temo, vezano na negativno 

usmerjene novice. 

Na podlagi virov ugotavljam, da so kljub vsemu mediji eno izmed glavnih vodil družbe in 

oblikovalci našega mišljenja. V splošnem velja, da v medijih prevladujejo negativne zgodbe, 

vendar je na koncu tudi občinstvo tisto, ki spodbuja medije k pisanju in poročanju v določeni 

smeri.  

V teoretičnem delu diplomske naloge so opisani glavni pojmi, ki se navezujejo na medije, 

novinarstvo in njihove objave. Zajeti so tudi dejavniki, ki lahko vplivajo na medijske objave ter 

opredelitev negativno naravnanih novic, kar je pomembno za razumevanje pri nadaljnji 

raziskavi. V empiričnem delu odgovarjam na vprašanje, ali prevladujejo negativno naravnane 

izpostavljene novice dnevnih časopisov. Odgovor na to vprašanje sem pridobila preko analize 

naslovnic dnevnih časopisov. Ker me zanima tudi vključenost, poznavanje in mnenje občinstva 

o medijih, sem izvedla anketo. S pomočjo ankete, s krajevno opredeljenim priložnostnim 

vzorcem, sem dobila odgovore, koliko ljudje spremljajo medije, kateri vir je največ uporabljen, 

kako naravnani prispevki so bolj brani ter kakšen odnos imajo bralci do medijskih objav. 

Ključne besede: mediji, občinstvo, branost, negativnost, novice, časopis 

 

  



 

 

Summary 

Today's world is increasingly focused on some always-new informations, »to be up to date« is 

an essential fact and what is not the most extreme, is pointless. We live in a time where most 

people fear for the future and see the world as a bad environment. And for that, I decided for a 

topic related to negative news. 

I found out from the sources, that media is, in spite of everything, the main leader of society 

and the designer of our thinking. In general opinion people think that negative stories prevail in 

the media, but ultimately it is the audience that encourages the media to write and report in 

certain directions. 

In the teoretical part main concepts are described, related to the media, journalism and their 

publishings. Teoretical part includes the key factors that can affect the publication and the 

definition of negative news, which is important for understanding future research. In the 

empirical part I answer the question if negative titles prevail as exposed in the daily newspapers. 

I got the answer for this question through the analysis of daily newspapers. Because I am also 

interested in public involvement, knowledge and opinion of the media, I also conducted a 

survey. From the survey with locally defined, casual sample, I got answers about how much 

people follow media, which is the most used source, how oriented articles are more likely to be 

read and what relation the readers have towards the media publications. 

Keywords: media, audience, readership, negativity, news, newsaper 
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1. UVOD 

Sodobna družba temelji na nenehnih spremembah in novostih, pa naj gre za tehnološke, modne 

ali druge. Za uveljavljanje sprememb in sprejemanje novih trendov posamezniki potrebujejo 

neko vez, ki jim pomaga ostati v teku s časom. To vez predstavljajo predvsem mediji, ki v naša 

življenja nenehno posredujejo novice in nam omogočajo, da sledimo dogajanju okoli nas. 

Novice v medijih pa so lahko tako dobre, kot slabe. Prav slednje sprožajo največ vprašanj in 

kritike na račun medijev. Manca Košir in Rajko Ranfl (1996) v delu Vzgoja za medije opisujeta, 

kako naj javnost živi z mediji in kako naj mediji živijo z javnostjo. »Ker je v naši družbi toliko 

nasilja, so tudi naše podobe napolnjene z njim. Tako prepričujejo uredniki, novinarji in drugi 

medijski producenti tiste, ki protestirajo, da je prikazov nasilja v množičnih občilih preveč. 

Trditev seveda ne drži. Drži pa čarobna formula novinarstva povsod po svetu, ki pravi: »Slaba 

novica je dobra novica«.« (Košir in Ranfl 1996, 84) 

Njihovi začetki segajo v čas, ko je prevladovalo govorništvo in so se novice širile od ust do ust, 

kar pa danes velja za najmanj zanesljiv prenos podatkov. Sledil je tisk, z razvojem tehnologije 

pa so se pojavili še radio, televizija in internet. Vsi štirje prenosi še vedno ostajajo uveljavljeni 

v družbi, z veliko prevlado interneta v zadnjem desetletju. To je vidno tudi skozi raziskavo v 

nadaljevanju naloge. Čeprav je internet veliko stvari poenostavil; med drugim tudi izmenjavo 

in dostop do novic, mislim, da je poglavitni krivec za nezaupanje v medijsko poročanje in 

oslabitev kvalitete medijev. 

V teoriji naj bi krepili demokratično družbo z neodvisnim poročanjem in spodbujali 

posameznika k lastnemu kritičnemu mišljenju. Ker pa se v praksi vse pogosteje pojavljajo 

govorice o drugačni sliki, so mediji v sodobnem času dobili tudi negativni prizvok. Veliko je 

govora o raznih vplivih z drugih strani, dostojanstvo in resničnost njihovega poročanja pa sta 

pristala pod vprašajem. Pojavil se je pojem medijska pismenost, ki med drugim zajema tudi 

dejstvo, da mora tako družba kot vsak posameznik, vsako novico vzeti »z rezervo« in se, preden 

ji slepo verjame, pozanimati o njeni veljavnosti. Slednje še poudarja, da so medijske objave 

vredne dvomov, kar pa za nosilca tako pomembne družbene odgovornosti ne bi smelo biti 

sprejemljivo.  

Že pred začetkom 21. stoletja je Karmen Erjavec (1999) v delu Novinarska kakovost zapisala, 

da je bil tisti čas medijski čas, saj so imeli že takrat mediji pomembno družbeno vlogo 

informiranja, izobraževanja, vzgajanja in zabavanja družbe. Produkcijska kultura novinarjev pa 
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je vedno bolj pod ekonomskim vplivom (dobiček, lastništvo, občinstvo), kar je leta 1996 

poudarjal že Pierre Bordieu. Bordieu novinarstvo razlaga kot vir manipulacije, za kar je kriva 

želja po gledanosti in odzivnosti. Bolj kot prvotno novinarsko poslanstvo postane pomembna 

konkurenca, kar vodi v homogenost poročanja. Novinarji so se zaradi komercializacije odrekli 

bistvu svojega dela in skoraj celotni svoji neodvisnosti. To pa je vplivalo tudi na druga področja, 

kot so kultura in umetnost, saj je večina izdelkov postala odvisnih od množičnih medijev. Če 

so slabe novice dobre novice, je vprašanje o tem, če mediji res to raje prodajajo in ljudje raje 

berejo in če posledično slaba novica za javnost pomeni dobro novico za medijsko hišo, ki ima 

od tega dobiček. 

V diplomski nalogi opisujem nekatere vplive, ki so pripomogli k trenutnemu stanju medijskega 

prostora. To so predvsem vplivi s strani politike, lastnikov in občinstva oziroma dobička. Poleg 

vplivov, je za razumevanje medijskega poročanja treba poznati tudi njihove funkcije, 

zakonodajo in razvoj, kar je opisano v teoretičnem delu. Ker se naloga navezuje na slovenske 

tiskane medije, je posebej izpostavljen razvoj le-teh na slovenskem. Pojasnjeno je, kako se je 

spreminjala novinarska funkcija ter tudi svoboda novinarjev. V empiričnem delu se 

osredotočam na odnos občinstva do medijev in na naravnanost medijskih naslovov. Z anketo 

ugotavljam mnenje občinstva o medijskih vsebinah in vpliv medijev na posameznike. Preko 

analize ugotavljam, kakšno je stanje glede naravnanosti novic na področju tiskanih medijev ter 

obe raziskavi med sabo povežem, da ugotovim, če se prevladujoče mnenje ujema z dejanskim 

stanjem. Preko zanimanja občinstva za določene novice in z ugotavljanjem prevladujočih 

naslovov želim priti do odgovora na vprašanje, če so slabe novice res dobre novice. 

 

2. METODOLOŠKI OKVIR 

Diplomska naloga »So slabe novice dobre novice?« je teoretično in raziskovalno usmerjena. 

Pri teoretičnem delu sem si pomagala z domačo in tujo literaturo ter raziskavami, pri 

empiričnem delu pa sem izvedla dve raziskavi; anketo in analizo naslovnic dnevnih časopisov. 

Z anketo sem pridobila podatke o spremljanju medijskih vsebin s strani vzorca (čas in vir 

spremljanja), kakšne novice so bolj priljubljene in kakšni naslovi jih bolj pritegnejo, kakšne 

občutke določeni naslovi izzovejo pri ljudeh in kakšno je mnenje občinstva o medijskih objavah 

ter kje vidijo krivca za določeno stanje medijskih vsebin. V drugi raziskavi sem z opazovanjem 

sedmih dnevnih časopisov, s tehniko analize dokumentov, pridobila podatke o prevladujoči 

naravnanosti naslovov novic na naslovnicah dnevnih časopisov. Raziskave in podatki so v 
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nalogi uporabljeni z namenom testiranja hipotez o naravnanosti izpostavljenih naslovov ter o 

vplivu le-teh na občinstvo. 

2.1. Cilji 

Z raziskovalnim vprašanjem želim izvedeti, kako naravnani naslovi novic prevladujejo na 

naslovnicah dnevnih časopisov ter kakšni so odzivi uporabnikov. Cilj diplomske naloge je 

ugotavljanje prevladujoče naravnanosti naslovov na naslovnicah izbranih dnevnih časopisov. 

Preko ankete želim ugotoviti še, kakšno je mnenje uporabnikov glede medijskih vsebin, kakšni 

so njihovi odzivi na naravnanost naslovov ter če in kolikšna je prisotnost vpliva medijev na 

posameznike.  

2.2. Hipoteze 

Diplomska naloga zajema štiri hipoteze, vezane na negativne medijske vsebine in naslove. 

Prvo hipotezo bom preverjala z analizo naslovnic dnevnih časopisov, druge tri pa preko ankete. 

 H1: Na naslovnicah slovenskih dnevnih časopisov je več kot 50 % negativno naravnanih 

naslovov novic.  

 H2: Negativni naslovi novic pritegnejo pri občinstvu več zanimanja. 

 H3: Mediji vplivajo na občutke posameznika. 

 H4: Na počutje posameznika bolj vplivajo negativno naravnani naslovi. 

2.3. Metode 

Za izdelavo diplomske naloge sem v teoretičnem delu uporabila opisno metodo, z analizo 

sekundarnih virov: sorodnih raziskav in druge literature.  

Za zbiranje podatkov, ki sem jih potrebovala v empiričnem delu, sem s kvantitativno analizo 

izvedla tehniki analiza dokumentov in anketa. Metoda, ki sem jo uporabila za analizo naslovnic 

dnevnih časopisov, da bi ugotovila količino negativnih naslovov, je zajemala 7 slovenskih 

dnevnih časopisov in iz njih pridobljenih 1363 naslovov. Tehnika je bila uporabljena za 

ugotavljanje napisanega stanja, rezultate pa sem pridobila s pomočjo subjektivnega mnenja v 

vlogi raziskovalca. Z anketnim vprašalnikom kombiniranega tipa, ki je zajemal 12 vprašanj, 

sem ugotavljala objektivne podatke – starost, izobrazba in spol, ter subjektivne podatke, kot so 

mnenja, odnosi in stališča do medijev. 

2.4. Struktura naloge 

Diplomska naloga je sestavljena iz sedmih poglavij in je razdeljena na dva dela: teoretični, 

kjer so uporabljeni podatki iz sekundarnih virov, in empirični, ki vsebuje dve lastni raziskavi. 
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V nalogi so kot priloge vključeni tudi anketni vprašalnik, rezultati ankete in rezultati analize 

naslovnic. V prvem delu so opredeljeni ključni pojmi za razumevanje medijev, v drugem delu 

pa je pojasnjeno raziskovanje in rezultati. 

 

3. MEDIJI 

Mediji so primarni vir informacij, njihove predstavnike pa imenujemo novinarji. David Ingram 

in Peter Henshall (1991) novinarsko delo opisujeta kot odkrivanje in podajanje informacije in 

posledično prisotnost na mnogih področjih življenja. Novinar zbira, piše, ureja, razširja 

informacije v tisku, na radijskih postajah, televiziji in prek interneta. Z izbiro informacij, 

dogodkov in dejstev oblikuje novinarsko poročilo.  

Darinka Verdonik (2016) o medijih pravi, da jih imenujemo tudi četrta veja oblasti, saj je 

njihova družbena naloga, da poročajo in v imenu državljanov nadzorujejo delovanje ostalih treh 

vej; zakonodajne, izvršilne in sodne. Glede medijskega delovanja in novinarskega dela pa se s 

strani družbe pojavlja vedno več dvomom, kako mediji v resnici vplivajo na demokracijo. 

Bistvo njihovega delovanja je krepitev demokratične družbe s kritiko, objektivnostjo ter 

neodvisnim poročanjem, kar je lahko s strani vplivanja lastnikov in politike zamejeno. 

Ana Beguš (2014) v delu Mediji kot epistemološki vmesnik razlaga McLuhanovo teorijo 

medija in govori o novinarskem procesu poročanja. Ta zajema zbiranje informacij, izbor 

dogodkov in dejstev ter oblikovanje novinarskega sporočila. Medij ali občilo, tehnično ali 

fizično sredstvo, spremeni sporočila v signal, ki ga lahko prenašamo po kanalu. Predstavljajo 

tudi komunikacijske in informacijske tehnologije (IKT), ki so sredstvo preoblikovanja sporočila 

v signal. Po McLuhanu medija ne razumemo le kot tehnologijo, ampak kot »živ organizem, ki 

raste in se razvija« (Beguš 2014, 184).  

Zaradi obsega in dostopa do medijev današnji družbi pravimo tudi medirana oz. medijska 

družba, saj naše razumevanje sveta vedno bolj oblikujejo moderni mediji. Ponujajo nam svoje 

verzije dogodkov in tematik, katere vsrkamo in sprejmemo kot del našega vsakdana. Mediji 

lahko ustvarjajo tudi druge učinke, ko njihov namen ni zgolj informiranje. Ti učinki so prikrita 

sporočila in so lahko zlorabljeni v politične namene (Beguš, 2014). 

3.1. Vrste medijev 

Medije delimo na tradicionalne medije in na nove komunikacijske tehnologije in medije. 

Pod prvo spadajo tisk, radio in televizija. Je enosmerno komuniciranje, kjer občinstvo ne ve 
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drug za drugega in ima pasivno vlogo. Z novimi komunikacijskimi tehnologijami mislimo 

predvsem na internet in iz tega razvit splet (world wide web). Novi mediji omogočajo 

dvosmerno komunikacijo, vključenost občinstva in mobilnost. Omogočajo bolj aktivno 

komunikacijo ljudem, ki nimajo dostopa do tradicionalnih medijev (Verdonik, 2016). 

Glavna razlika med tradicionalnimi mediji in novimi mediji je možnosti t. i. »feedback-a«, ki 

se je pojavil z nastankom novih medijev. John Fiske (2005) feedback razlaga kot povratno 

informacijo. Pomeni možnost komentiranja in odgovarjanja na podane medijske vsebine, kar je 

danes priljubljeno med občinstvom in zaželeno tudi s strani medijev.  

Fiske medije deli še na predstavitvene, reprezentacijske in mehanične medije. Pri 

predstavitvenih medijih je prisoten sporočevalec, ki ustvarja komunikacijo v sedanjem 

trenutku. Je »glas, obraz in telo« (Fiske 2005, 32). Reprezentacijski medij ni odvisen od 

poročevalca in v svojem bistvu ustvarja dela; fotografije, tisk, dizajn ipd. Mehanični mediji 

prenašajo obe zgornji kategoriji in uporabljajo kanale, ustvarjene preko tehnologije. Gre za 

novodobne medije kot so radio, televizija in teletekst in danes prevladujoč internet oz. 

medmrežje. 

3.1. Funkcije medijev 

Po predavanjih prof. dr. Mateje Rek (marec 2017) imajo mediji v družbi zelo širok 

spekter funkcij in ostajajo eden pomembnejših dejavnikov ohranjanja demokracije. V 

demokratičnih družbah so glavne funkcije nadzorovanje vladnega delovanja in s tem 

opozarjanje javnosti ter predstavitev volilne izbire javnosti. Množični mediji vzpostavljajo in 

artikulirajo javnost, imajo socializacijsko funkcijo, funkcijo javnega nadzora, legitimizacijsko, 

interpretacijsko in zabavno funkcijo.  

Funkcije medijev delimo na imanentne funkcije in funkcije, ki izhajajo iz človekovih družbenih 

dejavnosti. Pri imanentnih funkcijah na prvem mestu zasledimo informacijsko funkcijo, ki 

pomeni podajanje raznih informacij, kar je prvotna novinarska naloga (ozaveščanje). Sledi 

mnenjska in orientacijska funkcija, ki je v pomoč pri razumevanju dogodkov v družbi, akcijska 

funkcija pa novinarju služi za aktiviranje družbe. Poleg teh v obravnavano skupino sodijo še: 

socializacijska funkcija, ki posreduje in oblikuje družbene in kulturne vzorce ter norme, 

interakcijska in integracijska, ki pomeni podporo pri vključevanju v družbo, ter rekreacijska in 

zabavna, ki služi kot razvedrilo. Funkcije, ki izhajajo iz človekovih družbenih dejavnosti so 

tiste, s katerimi mediji informirajo občinstvo o različnih področjih, kot so politične, ekonomske, 

kulturne, znanstvene, izobraževalne, športne ali verske teme (Verdonik, 2017). 
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3.1. Identiteta in etika 

Za razumevanje delovanja novinarjev sta pomembni novinarska identiteta in etika. Melita Poler 

(1997) etiko opredeli kot posledico našega moralnega obnašanja. Poudarja, da je treba 

razlikovati med moralo in etiko, saj ta dva pojma velikokrat kar izenačimo. Pravi, da je »etika 

pravzaprav univerzalna zahteva, da človek odgovarja na stisko in klic drugega. Morala pa 

opredeljuje, kako to storiti« (Poler Kovačič 1997, 38). V Krizi novinarske odgovornosti Melita 

Poler Kovačič (2005) novinarsko identiteto opredeljuje kot spoj novinarja z njegovim 

sebstvom, njegovo profesijo, novinarskimi regulacijami in s pričakovanji okolice. V 

postmodernem obdobju, ob nastanku množičnih medijev, se vse pogosteje pojavlja vprašanje 

krize identitete sodobnega novinarstva. Kriza se kaže v razliki med zapisanim kodeksom in 

praktičnim delovanjem, kot tudi vedno bolj zabrisana meja med resnim in popularnim tiskom. 

Manca Košir (2003) etičnost oziroma novinarsko etično delovanje v delu Surovi čas medijev 

opisuje kot dejanje, ki se začenja pri posamezniku (novinarju). V sebi mora slediti etični 

zahtevi, ki mu pomaga ločevati med dobrim in slabim, med poštenostjo in nepoštenostjo. 

Pomembna je zato, ker novinarstvo podaja pravico informiranja (biti informiran in informirati). 

Odnosi do človeka so temelj novinarskega dela, zato so novinarji odgovorni javnosti. Ta 

odgovornost je poglavitna odgovornost tega poklica in ima prednost pred vsemi ostalimi. Zaradi 

tega mora delovanje novinarjev temeljiti na spoštovanju občinstva, na integriteti in na 

dostojanstvu. Karmen Erjavec (1998, 28; po Lambeth 1992, 23–47), v delu Koraki do 

kakovostnega novinarskega prispevka, našteva pet etičnih načel, ki bi se jih morali novinarji 

držati. Načela narekujejo podajanje resnice, pravičnost, svobodo, humanost in odgovornost 

svobode govora. 

Hargreaves (2005) se sprašuje, če novinarji etiko sploh jemljejo resno. Razlaga, da etika ni v 

vsakem novinarstvu pomembna, za primer pa navaja tabloide za množično potrošnjo. Kje torej 

je pomembna? Kajti kodeks novinarstva, objavljen na strani Društva novinarjev Slovenije 

(n.d.), v Splošnih etičnih normah nikjer ne izpostavlja pogojev, ki dovoljujejo zanemarjenje 

novinarske etike.  

Košir (2003) novinarsko delo primerja tudi z negativno podobo politikov, ki se pri svojem 

delovanju ne ozirajo na okolico. Kot cilj tega početja navaja tekmovanje za občinstvo, kar v 

diplomski nalogi pojasnim v nadaljevanju. 
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3.1. Novinarska besedila 

Novinarska besedila delimo na zvrsti, vrste in žanre. V Uvodu v novinarstvo Melita Poler 

Kovačič (2011) novinarske zvrsti opredeli kot zadnje dejanje razvrščanja novinarskega 

prispevka. Zvrsti se lahko razdeli v različne novinarske vrste, te pa kasneje v različne žanre. 

Poznamo dve novinarski zvrsti, in sicer, kot pravi Marica Uršič Zupan (2011), informativno in 

interpretativno zvrst. Informativna zvrst so objektivna sporočila, kjer novinar uporablja dejstva 

in podatke. Bistvo je, da novinar zgolj informira in je od sporočila distanciran. Ker si mora 

bralec sam ustvariti svoje mnenje, se mora novinar izogibati uporabi pridevnikov. 

Informativna zvrst ima poročevalsko, opozorilno, vzgojno, zabavno ali obveščevalno funkcijo. 

Sem spadajo vestičarska, poročevalska, reportažna ali pogovorna vrsta. Pod interpretativno 

zvrst spadajo subjektivna sporočila avtorja in imajo interpretativno funkcijo informiranja in 

presojanja. To pomeni, da novinar lahko poroča z lastnim mnenjem, razlago in komentarjem. 

Pod interpretativno zvrst spada komentatorska, člankarska in portretna vrsta (Uršič Zupan, 

2011). 

Iz vrst pa lahko besedila razdelimo še na žanre. Po Manci Košir (1988) novinarski žanr pomeni 

obliko novinarskega poročanja, ki je stalna. Je tip novinarskega diskurza z določeno formo in 

je izražen s tipičnimi jezikovnimi sredstvi. Podobni so določenim vrstam, vendar svoje lastnosti 

kažejo na različne načine. So fleksibilna in dinamična sporočila, kjer so prisotne hitre 

spremembe. K novinarskim žanrom spadajo vest, poročilo, intervju, reportaža, komentar. 

3.2. Kaj vpliva na medijsko poročanje? 

Čeprav mediji veljajo za svobodne in neodvisne, še vedno obstajajo dejavniki, ki vplivajo na 

to, o čem se bo pisalo. Povzeto po Harcupu (2004, 12), mediji ves čas delujejo pod različnimi 

pritiski in vplivi, saj so, čeprav veljajo za avtonomne, obdani z različnimi omejitvami (Melita 

Poler Kovačič, 2011). 

Reporters without borders (2017) so neodvisna nevladna in neprofitna organizacija, ki se bori 

za svobodo medijev. Po njihovih podatkih se stanje v medijih; uspešnost glede pluralizma, 

neodvisnost medijev in spoštovanje varnosti in svobode novinarjev; vsako leto slabša, kar 

prikazuje tudi spodnja slika (bela barva pomeni najboljše stanje medijske svobode, črna pa 

najslabše).  
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Slika 3.1: Stanje medijske svobode po svetu 

 

Vir: Reporters without borders (2017) 

Države z največ medijske svobode so Norveška, Švedska, Finska in Danska, med tiste, kjer pa 

je prisotnih največ zlorab in cenzure, spadajo Kitajska, Sirija, Turkmenistan, Eritreja in Severna 

Koreja. Slovenija sodi na 37. mesto od 180 držav, kar pomeni, da je uvrščena med boljšo 

polovico. Pritisk mednarodnih nevladnih organizacij na medijsko ozračje Slovenije nima veliko 

vpliva. Zaradi še vedno kaznivega obrekovanja, se mediji pogosto srečujejo s tožbami, poleg 

tega pa jih pri poročanju omejuje tudi prisotnost pravice do popravkov (Reporters without 

borders, 2017). 

Slika 3.2: Medijska svoboda leta 2017 

 

Vir: Reporters without borders (2017) 
Shoemake in Reese (1996) v delu Mediating the massage opisujeta pet vplivov na vsebine, ki 

nam jih mediji podajajo. Navajata vplive s strani individualnih medijev, ki pomenijo, da je 
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medijska vsebina odvisna od posameznega pisca in njegove osebnosti (navade, izobrazba, 

prepričanja itd.). Gre za ponotranjeno delovanje, ki je nujno namerno in zavedno. Sledijo vplivi 

medijskih rutin, ki se oblikujejo s ponavljanjem in vzorci pri delu novinarja. Organizacijski 

vplivi na vsebino predstavljajo vplive s strani vodstva, lastnikov ali urednikov. Viri informacij, 

posebno tistih, ki imajo v družbi določen boljši položaj (javne osebe, predstavniki v podjetjih, 

birokrati ...) so vplivi na vsebino zunaj medijske organizacije. Na medije vplivajo s podajanjem 

informacij v le tolikšnem obsegu, da bo medijska vsebina zanje koristna. Zadnji vplivi, ki jih 

Shoemaker in Reese omenjata, pa so vplivi obstoječe ideologije. Gre za vrednote v družbi, ki 

ustvarjajo skupni mehanizem.  

Dobiček, politika in lastništvo so trije najbolj vprašljivi vplivi na medije. Kot bo v nadaljevanju 

prikazano tudi z rezultati ankete po mnenju vzorca, predstavljajo glavne dejavnike za 

oblikovanje prispevkov. Matej Makarovič in drugi (2008) so leta 2007 izvedli analizo 

»delovanja slovenskih množičnih medijev /.../ iz vidika svobode in avtonomnosti medijskih 

ustvarjalcev« (Makarovič et al. 2008, 39). Pravijo, da so ugotovitve pokazale prisotnost tako 

političnih, kot lastniških pritiskov, ki pa ne delujejo vedno ločeno. 

3.2.1. Dobiček 

Močan dejavnik vplivanja je, kot tudi na ostalih ravneh družbe, nedvomno dobiček. Ljudje smo 

v današnji družbi vedno bolj obravnavani kot potrošniki, ki ustvarjajo dobiček. Tako je tudi v 

medijski industriji, kjer prevladuje tržno usmerjen koncept in tako smo kot medijsko občinstvo 

tudi njihovi potrošniki. Uporabnike oziroma občinstvo se v medijskem svetu »prešteva, 

klasificira po družbeno-demografskih dejavnikih in išče tiste segmente, za katere se domneva, 

da največ trošijo, da bi jih prodali oglaševalcem« (Verdonik 2016, 77).  

Posledično se manjša razpon poročanja, saj se mediji osredotočajo na »najbolj brane zgodbe«, 

ki prinesejo največ dobička, s tem pa se zanemarja druge, mogoče še bolj pomembne novice za 

družbo. Vlado Kotnik in Sandra Bašić Hrvatin (2013) govorita o krčenju raznolikosti vsebin, 

kar pripelje do krčenja miselnega obzorja javnosti. Kot primer je podana zgodba o Indiji, ko 

novinarji, namesto da bi poročali o njenem rastočem gospodarstvu in težavah v politiki, 

poročajo o obiskih zvezdnikov in aretacijah tujih državljanov (Willmont 2010, povzeto v 

Kotnik in Bašič Hrvatin, 2007). 

Če nadaljujem trditve iz odstavka Novinarska etika in identiteta, tiči razlog takega novinarskega 

obnašanja v večletnem podrejanju obstoječi ideologiji. S svobodo tiska so mediji razprli krila 

in sedaj svobodno pišejo, o čemer pač presodijo, da lahko. Z drugimi besedami, pišejo, kar se 
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prodaja. Prodaja pa se to, kar ljudi zanima ali kot je opisano; čim grše, tem boljše. Če pa 

povzamemo, smo za tako početje krivi posamezniki sami. Na koncu smo le mi tisti, ki zalagamo 

medijske blagajne glede na naš okus, in poskrbimo, da se take novice še naprej prodajajo (Košir, 

2003). 

3.2.2. Lastništvo 

Pri medijskem izražanju in informiranju, kljub določenim regulacijam, ne gre zanemariti tudi 

vpliva medijskega lastništva. Sandra B. Hrvatin in Brankica Petković (2004) o medijskem 

lastništvu pravita, da je »odgovor na vprašanje, kdo so medijski lastniki, hkrati odgovor na 

vprašanje, kdo ima moč«. V delu Medijsko lastništvo razlagata lastništvo medijev in vpliv 

nosilcev moči na poročanje in informiranje. 10. člen Evropske konvencije o človekovih 

pravicah s svobodo informiranja in izražanja omogoča tudi načelo neodvisnosti medijev. 

Direktiva EU strmi k omejevanju koncentracije medijskega lastništva, predvsem zaradi 

svobode tiska. Določa, da lastnikom ni dovoljeno narekovanje medijskih vsebin, saj to krši 

načelo le-te. Slednje je povezano tudi z ustavno pravico svobode govora, le-ta pa je s strani 

zakonodaje, kar se medijskega izražanja tiče, vedno nekako prikrajšana (načelo objektivnega 

poročanja). Lastniki medijskih korporacij so v večini ljudje, ki pišejo zakone, torej na koncu le 

odločajo, o čem se bo poročalo, s tem pa posledično narekujejo miselnost večine. 

Slovenski medijski prostor ima danes zelo veliko koncentracijo, kot posledica pa se kaže 

podrejenost medijskih vsebin interesom lastnikov. Lastniki lahko na delo novinarjev vplivajo 

na dva načina: posredno in neposredno. Neposredno se izvaja preko materialnih sredstev in 

narekovanja naravnanosti vsebine, posredno pa pomeni izbiro odgovorne osebe, ki odloča o 

ostalem delu (Marica Uršič Zupan, 2011). Medijski lastniki imajo torej možnost vplivanja na 

vsebino sporočil in na uredniško politiko.  

»Slovenski splošno-informativni dnevniki imajo na prvi pogled dokaj razpršeno lastniško 

strukturo. Navidezno veliko število nepovezanih lastnikov je v resnici malo število kapitalsko 

in upravljavsko povezanih oseb. Lastniki enega časopisa sedijo v nadzornih svetih drugih 

časopisov. Medije tako nadzirajo lastniki in upravljavci velikih podjetij, ki so hkrati njihovi 

največji oglaševalci ...« (Hrvatin, Kučić, Petković 2004, 89) 

3.2.1. Politika 

Pri pomembnejših dejavnikih vplivanja na medijsko delovanje pa tudi ne gre zanemariti 

aktualne politike. Politika je od nekdaj povezana z mediji, sploh na post-socialističnih trgih, 

čeprav bi morali mediji nadzorovati politično delovanje, saj je to pogoj za demokracijo v družbi. 
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Vpliv politične in ekonomske oblasti je že dlje časa znan pojav. Serge Halimi (2003) v delu 

Novi psi čuvaji predstavi zgodbo iz 60. let o francoskem ministru za informacije, ki je 

dobesedno narekoval medijsko delovanje. Če in koliko se je vpliv politike na medije spremenil, 

ni povsem znano. Halimi razlaga, da so politični novinarji, sicer v dobri veri, med opravljanjem 

svojega dela nevede postali politični podložniki.  

V diplomski nalogi Vpliv oblasti na medije: primer Primorske novice leta 2006 avtor Petković 

Blaž (2010) po Street (2003, 90) navaja, da zaradi nadzora vlad in družbe mediji nikjer ne 

veljajo za popolnoma svobodne. Politika, čeprav ne uradno, vseskozi nadzira novinarstvo, 

preko cenzur, tajnosti podatkov, političnih propagand in z regulacijami. Politiki so, kot 

regulatorji zakonov in kot lastniki, z zakoni in davki vedno odločali o prodajah in nakupih 

deležev ter o samem obstoju medijskih hiš. Prisotnost države se je med lastnike in založbe 

ponotranjila do te mere, da so svoje zaposlene sami vodili do idej aktualne politike. 

3.3. Medijski vpliv 

Mediji so na določen način pri posameznikih vedno prisotni, s tem pa ustvarjajo tudi določene 

vplive. V moderni dobi je medijski vpliv tako razširjen, da se ga je nemogoče izogniti, čeprav 

bo vedno obstajal del družbe, ki bo možnost vplivanja nase zanikal. Vedeti moramo, da mediji 

niso le objave novic v časopisih in na televiziji, ampak nas spremljajo povsod: v reklamah, 

filmih, modi, na družbenih omrežjih in še bi lahko naštevali.  

Karmen Erjavec in Zala Volčič (1999a) za medije pravita, da določajo, o čem se pogovarjamo, 

razmišljamo in kako delujemo, kar je v 20. letih prejšnjega stoletja skrbelo že ameriške 

strokovnjake. Takrat so medijskemu vplivanju pripisali model hipodermične igle, ki je dobro 

poznan še danes. Pomeni vbrizgavanje sporočila v občinstvo, da se le-to zasidra pod kožo 

posameznikov in tako vodi njihovo delovanje. Kasneje se je medijske vplive začelo zanemarjati 

in celo zanikati. Po drugi svetovni vojni je veljala moč občinstva, obravnavani so bili kot aktivni 

del, ki se, glede na svoje lastne potrebe, sam odloča za spremljanje določenega medija (Erjavec 

in Volčič, 1999a).  

Campbell in drugi (2012) med medijskimi vplivi opisujejo model Agenda – Setting, ki 

občinstvu ne ponuja toliko, kaj naj misli, ampak o čem naj misli. Raziskave o modelu segajo v 

leto 1970, ko so mediji začeli s poročanjem o ekoloških problemih. Danes velja vseprisotno 

dolgoročno medijsko vplivanje, ki pa je odvisno od posameznikove družbe in izkušnje (Erjavec 

in Volčič, 1999a). 
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Po Jamesu Potterju (2005) Verdonik (2016) navaja šest negativnih vplivov, ki na občinstvo 

»vplivajo na različnih ravneh, na različne načine, do različne mere, pozitivno ali negativno« 

(Verdonik 2016, 64):  

- Prvi so vplivi glede na čas učinkovanja. Tu gre lahko za kratkoročne ali dolgoročne 

vplive. Kratkoročni ali hitri vplivi na nas učinkujejo takoj, preko trenutnih (ali 

momentalnih) novic (primer: izvolitev nove stranke). Dolgoročni vplivi pa so prisotni 

pri novicah, ki so v medijih večkrat izpostavljene. Slednje se težje prepozna in so bolj 

učinkoviti, pri občinstvu pa se kažejo kot prevzemanje določenih vzorcev na nezavedni 

ravni (primer: stereotipi iz filmov).  

- Naslednji vplivi, ki nastajajo prek medijskega poročanja, so kognitivni vplivi. Za obstoj 

te vrste je v veliki meri pripomogel tudi internet. So vse iz medijev pridobljene 

informacije, znanja in ideje, povezane z zdravjem, prehrano, vzgojo, tehnologijo in 

ostalih stvari, za katere se od vsakega posameznika že pričakuje določena stopnja 

poznavanja. Problem se pojavi pri nepreverjenih informacijah, saj, predvsem na spletu, 

obstaja veliko nestrokovnih virov, ki jih uporabniki ne prepoznajo kot take. Ta problem 

je pogost predvsem pri starejših (60 +) ter otrocih. 

- Vrednostni vplivi delujejo na nezavedni ravni in pomenijo medijsko vzgajanje družbe. 

Z novicami, glasbo, filmi oblikujejo naše vrednote, verjetja, želje, slog, cilje in vplivajo 

na naša stališča. To vplivanje se pojavlja, ko poročevalci, tudi če v manjši meri, 

zanemarijo objektivnost in bralcu dopustijo zaznavo svojih mnenj (veliko primerov na 

temo begunske krize, istospolnosti ...). Dober primer takega vplivanja so tudi reklame, 

ki v nas zbudijo lažno potrebo po določeni stvari.  

- Vplive, ko skušajo mediji preko naših čustev dosegati našo pozornost, imenujemo 

čustveni vplivi. Kot najbolj »popularna« čustva, ki jih mediji želijo doseči, so negativna 

čustva (jeza, strah in žalost), saj smo takrat najbolj občutljivi in zato tudi najbolj odzivni. 

Pri čustvih so pozorni tudi na ponavljajoče se oz. podobne zadeve. Večkrat videne stvari 

občinstvu postanejo dolgočasne, kar pripelje do manjšega spremljanja in posledično 

nižjega dobička. V izogib temu, se mediji trudijo iskati in objavljati nove, čim bolj 

šokantne informacije. 

- Ko mediji ne vplivajo le na našo zavest, ampak tudi na naše telo, govorimo o fizioloških 

vplivih. So neke vrste posredni vplivi, saj nastajajo kot odraz dolgoročnega spremljanja 

medijev. To vpliva na telesno držo, vid in spanje, veča se fizična neaktivnost in 
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posledično manjša fizična kondicija, kar pripelje do debelosti in drugih podobnih 

bolezni sodobnega časa. 

- Vplivi na naše obnašanje in navade se imenujejo vedenjski vplivi. K tem vplivom so 

zelo pripomogli pametni telefoni, spletne aplikacije in druga nova tehnologija, ki nam 

omogoča dostop do vsebin. Vse to vpliva na naše druženje, prosti čas in ostale 

aktivnosti. 

Pod pozitivne vplive medijev spadajo vsi vplivi, ki nam pomagajo pri pridobivanju informacij, 

lajšajo komunikacijo in konec koncev omogočajo izvajanje demokratične družbe, hkrati pa s 

podajanjem informacij, znanja, kulture pozitivno vplivajo na razvoj celotne družbe (Verdonik, 

2016). 

Markus Metz in Georg SeeBlen (2015), v knjigi Kapitalitem kot spektakel, vključujeta tudi 

medijski kapitalizem, ki ne vpliva le na občinstvo, ampak tudi na ekonomijo. Uporabljata 

»econotainment«, kot mešanje ekonomije in sveta zabave po obdobju krize. To se kaže v 

resničnostnih šovih, raznih kvizih, tekmah in celo vremenskih napovedih, občinstvo pa je 

videno kot glavni ekonomski podpornik. Matevž Tomšič (2007) pa medijem pripisuje tudi vpliv 

na politiko. Medijski prostor opiše kot institucionalizirano komponento javne sfere in medije 

označi kot pogoj, ki omogoča kvalitetno politično tekmovanje. 

Vplivi na medije in medijski vplivi na družbo so, nič drugega, kot povezan krog, ki s skupnim 

obstojem ustvarja medijsko poročanje.  

3.4. Medijski pluralizem 

Medijski pluralizem pomeni mnogovrstnost sestavin, ki morajo biti upoštevane v medijskem 

prostoru, kar je opisano tudi v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih 

(2006). Ta pluralizem deli na pluralnost medijev in pluralnost v medijih. Razlika med slednjima 

je, da prvo pomeni zadostno število medijev v določenem okolju, drugo pa raznolikost vsebin, 

ki jih ponujajo mediji.  

Inštitut za raziskovanje trga in medijev (2013), v raziskovalnem poročilu za leto 2012, medijski 

pluralizem deli na normativne vrste, ki zajemajo geografski, kulturni in politični pluralizem, ter 

strukturne vrste, kamor spadajo pluralizem medijskega lastništva in nadzora ter pluralizem 

medijskih tipov in žanrov. Za stanje medijskega pluralizma na slovenskem medijskem prostoru 

pa pravijo, da se slabša. Krivdo za to pripisujejo napačnemu dojemanju pluralnosti, 

pomanjkanju razvoja, prenasičenemu trgu, razporeditvi lastništva in problemu avtonomnosti 

medijev (Inštitut za raziskovanje trga in medijev, 2013). 
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Peter Lah (2008) pravi, da razlog za tako medijsko stanje tiči v medijskem občinstvu, ki 

medijske vsebine ustvarja in sprejema. Zavračanje tega dejstva označuje kot izogibanje 

odgovornosti. Pri medijskem pluralizmu, poleg vsebine, poudarja ravno človeški odnos, saj se 

preko odnosa ustvarja vsebina. Če ima novinar negativno mnenje o določenem primeru, obstaja 

možnost, da bo to vplivalo na njegovo delo in končni prispevek. Pravi, da »bodo naši mediji in 

preko njih naša družba pluralistični samo v toliki meri, kolikor bomo vsi udeleženi: regulatorji, 

novinarji, lastniki, politiki in javnost iskreno hoteli ustvariti bolj pluralno družbo. Prvi korak na 

tej poti je, da prisluhnemo drug drugemu, brez predsodkov ali parcialnih interesov« (Lah 2008, 

3). 

3.4.1. Zakonodaja 

Uradni list RS (2006) opredeljuje Zakon o medijih (v nadaljevanju Zmed), ki je bil sprejet 26. 

maja 2001. Pravi, da so »mediji po tem zakonu časopisi in revije, radijski in televizijski 

programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega 

objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali 

slike, na način, ki je dostopen javnosti /.../ Zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti 

pravnih in fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju medijev«. Zmed 

omejuje koncentracijo medijev in lastništva. Ščiti konkurenčnost, pluralnost in raznovrstnost 

medijev ter omejuje združljivost določenih dejavnosti. Poudarja avtonomnost in neodvisnost 

medijev, a jih hkrati omejuje pri svojem delu. Večina strokovnjakov za medije se strinja, da je 

zakon o medijih nepopoln ter da bi ga bilo potrebno dopolniti. 

 

4. RAZVOJ MEDIJEV 

Kot je že prej omenjeno, je medijsko poročanje danes mogoče prek tiska, radia, televizije, 

interneta ter video in mobilne tehnologije. Ideja o medijih pa je obstajala že veliko prej, z 

govorništvom in s sporočili, ki so se prenašala od ust do ust oziroma s komunikacijo. Umetnost 

komunikacije izvira iz antične Grčije in Rima, veliko pozornost so ji posvečali v srednjem veku 

in tudi v renesansi. Beseda »mediji«, kot jo poznamo danes, pa izhaja iz leta 1920, ko so ljudje 

prvič govorili o medijih, njihov vzpon pa se je zgodil v letih po 1950 s komunikacijsko 

revolucijo.  

Prvi tradicionalni medij je tisk, ki je zaradi povezave z raziskavo podrobneje opisan v 

nadaljevanju naloge. Sledil mu je prvi elektronski medij, radio. Za njegov obstoj je bila ključna 

tehnična zasnova radia s strani Nikole Tesla v 19. stoletju. Marko Milosavljević in Igor Vobič 
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(n.d.) na spletni strani European journalism centre pravita, da je prvi radio v Sloveniji oddajal 

leta 1928 z imenom Radio Ljubljana. V času druge svetovne vojne je bilo radijsko poročanje 

nadzorovano s strani države, kar je vplivalo tudi na socializem, ko so bili novinarji znani kot 

socialno-politični delavci. Radio velja za najmanj vsiljiv medij. Ker je poslušanje le-tega po 

navadi dodatna dejavnost (poleg vožnje, kuhanja, druženja), na njegova sporočila nismo tako 

pozorni. Danes omogoča tudi dvosmerno komunikacijo, saj poslušalci lahko kličejo v eter, in 

predstavlja prostor oglaševanja (Košir in Ranfl, 1996). 

Razvoju je sledila televizija, ki je najmlajši medij v skupini tradicionalnih medijev. V delu 

Odraščanje z mediji Karmen Erjavec (1999b) pravi, da je televizija z združenimi elementi in 

učinki (slika, zvok, besedilo) kot prvi medij začela ustvarjati množično kulturo. Kot pravi Sonja 

Merljak Zdovc (2007, 143) je televizija »množični elektronski medij«, ki s svojimi vsebinami 

zabava, izobražuje in informira. Danes »brez televizije ne ostajajo revni in neizobraženi kot 

včasih, temveč duhovno osveščeni in visoko izobraženi posamezniki« (Košir in Ranfl 1996, 

44).  

Pod nove medije spada internet, ki je računalniško omrežje, tvorjeno iz verige med seboj 

povezanih računalnikov in omogoča boljše demokratične možnosti. Thomas L. Friedman 

(2009) v delu Izravnavanje sveta internet opisuje kot deveti ravnalec sveta, z glavno funkcijo 

informiranja. Namiguje na izginjanje potrebe novinarskega poklica, saj bodo posamezniki 

postajali vse bolj samostojni raziskovalci. Ian Hargreaves (2005) internet označuje kot 

revolucijo, ki je poskrbela, da so novice postale multimedijske, ali kot pravi, »takojšnje, 

globalne in povsod navzoče« (Hargreaves 2005, 156). 

4.1. Tisk  

Za nastanek časopisov so pripomogli sistemi »zasebnih korespondenc«, ko je beseda časopis 

pomenila še sporočilo. Tisk pa se je začel z iznajdbo Gutenbergovega tiskarskega stoja v 15. 

stoletju. Tiskarski stroj je bil bistvenega pomena za nadaljnjo širjenje pisane besede in kasneje 

glavno sredstvo za prenašanje novic med ljudmi. Nastanek časopisa sega v 17. stoletje, ko je 

bil prvi časopis izdan v Nemčiji (Erjavec in Vočič, 1999a). Kot pravi Pierre Albert v zborniku, 

ki sta ga uredila Vlado Kotnik in Sandra B. Hrvatin (2013), je bil tisk od nekdaj zelo povezan 

s politiko, gospodarstvom, organizacijo in kulturo družbe. 

Časopis je opredeljen s štirimi značilnostmi. »Nemška teorija tiska (Noelle-Neumann, 1971: 

245) navaja štiri značilnosti, ki opredeljujejo časopis: publiciteta oziroma javna objava 

informacij; aktualnost oziroma objavo družbeno relevantnih informacij; univerzalnost oziroma 
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raznolikost informacij za široko paleto bralcev; periodičnost oziroma kontinuiteta v izhajanju 

časopisa.« (Karmen Erjavec in Zala Volčič 1999b, 12)  

4.1.1. Časopisno novinarstvo na slovenskem 

Ker raziskava iz empiričnega dela vključuje analizo slovenskih dnevnih časopisov, bom 

predstavila razvoj in spreminjanje slovenskega časopisnega novinarstva skozi čas. 

Sonja Merljak Zdovc (2007) za novinarstvo v slovenskem jeziku pravi, da je »v primerjavi z 

razvitimi evropskimi novinarstvi, francoskim, angleškim, nemškim, zamujalo skoraj tristo let« 

(Merljak Zdovc 2007, 20).  

Slovensko novinarstvo se je začelo v času reformacije, po nastanku prve slovenske knjige.  

− Ta slovenski Koledar kir vselei terpi je bilo ime prvi periodični publikaciji v slovenščini, 

ki je nastala leta 1557 in je bila prvi časopis koledarske zvrsti. Zaradi protireformacije 

se je napredek v slovenskem novinarstvu ustavil in miroval kar dve stoletji, posledično 

so na slovenskem brali časopise v nemškem jeziku.  

− Po koncu protireformacije, v 18. stoletju, se je začela obrtniška stopnja. Takrat je za 

slovensko javnost izhajal nemški časopis pod imenom Laibacher Zeitung, ki je pisal o 

idejah razsvetljenstva. Kasneje se je v slovenskem jeziku pojavil prvi časopis, imenovan 

Ljubljanske novice (takrat Lublanske novize). Pomenil je začetek slovenskega 

novinarstva in je zajemal novice o politiki, gospodarstvu, kulturi, lokalnemu okolju ter 

zabavne in poučne novice. Razdeljen je bil na domače in vojaško dogajanje, tuje 

dogodke in oglase, razglase in osmrtnice. Ker je večina izobražencev brala le tuje 

časopise, so Ljubljanske novice propadle.  

− Obrtniški stopnji je v 19. stoletju sledila industrijska stopnja. To obdobje je razdeljeno 

na razvoj v Avstro-Ogrski, razvoj v Kraljevini Jugoslaviji in na slovensko novinarstvo 

med 2. svetovno vojno. Za prve časopise je bila značilna velika cenzura s strani oblasti, 

vendar vseeno ni ustavila poročanja o dogodkih, ki bi jih želeli vodilni prikriti. Časopisi 

so bili prežeti z nacionalizmom, ki je preslišal politični pluralizem. V tem času se je 

med ljudmi začelo zavedanje svoje narodnosti, kar je še povečalo izdajo slovenskih 

knjig in publikacij. Poleg časopisov so začeli nastajati tudi zabavno-informativni listi, 

ki so poleg političnih razmer vsebovali tudi književne sestavke, novice o gospodarstvu, 

tehniki in kulturi.  

− Edini časopis, ki je hitro postal izobraževalne narave, je bilo narodno glasilo Kmetijske 

in rokodelske novice iz leta 1843. Bil je prvi časopis, ki je oblikoval svoje bralce in 
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zgradil naročniško mrežo. Prispeval je k gospodarskemu znanju glede orodja in 

postopkov ter podpiral napredek in šolanje, namesto objavljanja o kritičnih političnih in 

družbenih temah. Vendar pa se je to spremenilo v času marčne revolucije, ko se je 

pokazala politična opredeljenost glede Zedinjene Slovenije in zemljiške odveze.  

− V 19. stoletju je »kratkotrajna odprava cenzure spodbudila razcvet publicistike« 

(Merljak Zdovc 2007, 57). Leta 1848 je nastal prvi slovenski politični časopis Slovenija 

s tedenskim izidom. Istega leta je nastal svobodomiseln list Celske slovenske Novine, 

leto kasneje pa še Slavjanski rodoljub in Slovenski cerkveni časopis. Kasneje so z 

Bachovim absolutizmom, ki je ukinil politične pravice državljanov in odpravil svobodo 

tiska, slovenski časopisi začeli umirati. Edina dva slovenska časopisa, ki sta bila 

dovoljena, sta bila strokovno kulturni Kmetijske in rokodelske novice ter verski časopis 

Zgodnja danica. 

− Ko Kmetijske in rokodelske novice niso več uspele slediti vse bolj raznoliki kulturi in 

politiki, se je 1863 pojavil časopis Naprej. Bil je izpovedno usmerjen, svoje bralce je 

nagovarjal k povezovanju z drugimi narodi in opustitev meja, kar pa je prispevalo k 

ukinitvi časopisa in zaporni obsodbi lastnika. V času 2. polovice 19. stoletja je bila za 

časopise značilna delitev v dve skupini – liberalna in katoliška. 

− V 20. stoletju se je pojavil pojem novinarstvo razkrinkanja, ki se je kazal kot odgovor 

na krivice, ki so jim bili priča tudi novinarji. Šlo je za raziskovalno novinarstvo, 

usmerjeno predvsem na poročanje o nepravilnostih v političnem življenju. Po približno 

desetih letih je ta vrsta novinarstva postala nezanimiva, saj škandali niso več tako 

navduševali bralce. Poleg tega se je s prvo svetovno vojno zopet pojavila cenzura ter 

pojem objektivnosti.  

− Med 1. in 2. svetovno vojno je novinarstvo postalo poklicna dejavnost. Pojavljati pa so 

se začele tudi nove vrste časopisja z manj profesionalnosti. To so bili strokovni, 

strankarski in delavski časopisi, izdani s strani političnih strank, sindikatov, društev in 

verskih organizacij. Za čas parlamentarizma so bili značilni kratkotrajni časopisi (za eno 

volilno obdobje) in spoj političnega in informativnega tiska. Kasneje so se časopisi 

odločilno delili na komunistične in tradicionalno-reformistične, ki so s svojo odkrito 

opredeljenostjo vplivali na javno mišljenje in politično opredelitev. 

− Med 2. svetovno vojno se je delitvi na katoliške in liberalno usmerjene časopise 

pridružil še socialno-komunistični tabor. Novinarji v nobeni od skupin takrat niso bili 

avtonomni, ampak so delovali kot služabniki aktualne politike. V času nemške 
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okupacije je bil tisk podrejen politični propagandi in njenim potrebam. Ker pa je po 

vojni prišlo do pomanjkanja papirja, se je časopisno novinarstvo začelo krčiti. 

− Pomembno vlogo za nadaljnji razvoj slovenskega novinarstva je imelo časopisje v 

kontekstu narodnoosvobodilnega boja (NOB) in revolucije. Med najpomembnejše je 

spadal, med takratnimi časopisi najbolj strokoven, Slovenski poročevalec, ki je bil 

simbol Osvobodilne fronte. Dvigovalec ugleda slovenskega komunističnega gibanja je 

bilo glasilo Ljudska pravica, ki je opozarjalo na politično delo in naloge. Edini ilegalni 

časopis je bil Partizanski dnevnik, odporniški dnevnik, ki je bil od ostalih bolj 

moderniziran (vseboval je uvodnik in razdelane rubrike). Podpiral je priključitev 

Primorske k Jugoslaviji in se 1945 tudi preimenoval v Primorski dnevnik, ki deluje še 

danes. Novinarji so v tem času dobili vlogo agitatorjev, propagandistov, organizatorjev 

boja proti okupatorju in družbeno angažiranih piscev, ki so težili k spremembi 

družbenega reda (Merljak Zdovc, 2007). 

− Bernard Nežmah (2012) pravi, da so po 2. svetovni vojni novinarji postali propagandisti 

komunistične partije. Tudi že prej omenjena časopisa Ljudska pravica in Poročevalec 

sta bila podrejena političnemu vodstvu. Bistvo novinarskega dela je bilo pozabljeno, 

mediji so postali desna roka oblasti. Oblast je postala novinarjev vir, voditelji so 

neposredno nadzirali vsako objavo novinarja, kar ni bilo v njihovem slogu, pa so 

kaznovali. Nežmah takratnega novinarja primerja s srednjeveškimi kopisti, ki so vsak 

dan zgolj prepisovali tekste. 

− V 50. letih je pomemben prelom v novinarstvu pomenil komentator Milovan Djilas in 

časopis Borba. Bil je prvi, ki se je s svojimi komentarji približal svobodi govora in 

napovedal »transparentnost politike« (Nežmah 2012, 214). Tisk je postal ključni faktor 

poročanja in komentiranja političnih dejavnosti. Kasneje je bil obsojen in pozabljen, v 

medijih pa se je zopet kazal vpliv oblasti.  

− V 70. letih 20. stoletja se je tisk specializiral tudi v obliki revij (Stop, Jana), s ciljnim 

občinstvom. Desetletje kasneje je začelo prevladovati kritiziranje oblasti in 

razpravljanje o tabujih (Merljak Zdovc, 2007). Med najbolj razvpite revije je v 

kontekstu svobode in neodvisnosti medijev spadala Mladina. Izvodi le-te so bili 

velikokrat cenzurirani in zaplenjeni (Nežmah, 2012). Kot piše Aleš Žužek (2015) je 

imela pomembno vlogo tudi intelektualna revija Nova revija, ki je nagovarjala k 

demokraciji in večji slovenski samostojnosti. Posebej odmevna je bila 57. številka, ki je 

na več kot 240 straneh vsebovala prispevke avtorjev o narodu, demokraciji, religiji, 

gibanjih in družbi. 
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− Konec 80. let je država ukinila subvencije in se začela umikati iz medijskega prostora 

(deregulacija). Takrat je novinar postal kritični analitik, vendar je bil še vedno pod 

določenim nadzorom. Obstajale so formalne in neformalne oblike omejevanja svobode 

s strani odgovornih urednikov, principa v. d.-jevstva, tiskovnega sveta, mestne 

konference, izdajatelja, javnega tožilca, sodišča, tiskarne in s samocenzuro. Slednje so 

upoštevali predvsem takratni osrednji mediji, kot so bili tudi Delo in Dnevnik, ki so 

zajeti v raziskavi empiričnega dela diplomske naloge. 

− Ko se je Slovenija osamosvojila, se je družba demokratizirala, to pa je pomenilo tudi 

nove spremembe v medijskem prostoru. Spremenila se je medijska zakonodaja, začela 

se je privatizacija, liberalizacija, koncentracija in komercializacija medijev. Novinarji 

so se iz političnih delavcev spremenili v delavce javnosti.  

− Po 90. letih so se začeli pojavljati časopisi, ki so še danes uveljavljeni na medijskem 

trgu. Tu se pojavijo še trije časopisi, ki jih vključujem v raziskavo: Slovenske novice, 

Ekipa in Primorske novice. Ob zmanjšanju političnih pritiskov so začeli nastajati novi 

(ekonomski) vplivi in z njimi tudi hibridna sporočila. 

− Danes medijske vsebine vsebujejo pravzaprav vsa področja, ki so se v različnih medijih 

postopoma pojavljala skozi zgodovino. Medijski trg ne teži več toliko k spremembam 

in izboljšavam kot v preteklosti, saj je osredotočen na končni dobiček – kvantiteta je 

premagala kvaliteto (Merljak Zdovc, 2007). 

Boštjan M. Turk (n.d.) pravi, da danes »časopisi v odnosu do stvarnosti niso objektivni, 

spoznavni realizem jim je tuj, ubrani so v ideološki diktat, katerega vsebinski stržen pa je 

izrazito predmoderen. Predmoderni sentiment pa ni difuzen, temveč organiziran po politični 

potrebi restavracije in kontinuiranosti nekdanje totalitarne oblasti«. 

 

5. NOVICE 

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika, besedo novica definira kot »1. navadno neposredno sporočilo o čem novem«. Je 

prispevek, s katerim medijski predstavnik občinstvu posreduje neko novo informacijo.  

5.1. Kakovost 

Novinarska kakovost ali kakovost same novice zajema širok spekter različnih kriterijev. 

Sprejeti eno samo univerzalno opredelitev je, zaradi nenehnega razvoja in sprememb družbe, 

nemogoče. Poleg tega bi se s striktnimi navodili o kakovosti ožal krog občinstva, kar bi za 
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medije v končni fazi pomenilo izgubo (Erjavec, 1998). Kriterije kakovosti je težko opredeliti, 

saj so tudi sami odvisni od različnih dejavnikov. Nanje vplivajo sistemi družbe, ciljne skupine, 

sam novinar, vrsta in funkcija medija, aktualnost novice in žanr. Ko razmišljamo o kakovosti, 

največkrat pomislimo na resne medije, tabloidne in zabavne pa umestimo nekje pod manj 

kvalitetne. Vendar kakovosti ne gre ocenjevati v tem smislu, saj sta lahko dva povsem različna 

medija enako kakovostna. To pa zato, ker imajo različni mediji različne usmeritve, cilje in 

vrednote. Kakovostna vsebina je med različnimi mediji različno opredeljena, glede na to, 

kakšna so njihova pričakovanja (Erjavec in Volčič, 1999a). Neka splošna načela, po katerih se 

lahko ravna novinar, pa vsebujejo pravo izbiro teme, premišljeno preiskovanje in končno 

oblikovanje prispevka. Pri izbiri teme mora novinar slediti aktualnosti in tematiki, pomembni 

za ciljno občinstvo. Izbrati mora pravo strategijo, metodo, pripomočke preiskovanja in 

zanesljive vire, pri čemer mora upoštevati načela novinarskega preiskovanja. Pri oblikovanju 

prispevka mora upoštevati točnost in stvarnost informacij, raznolikost, preglednost vsebine, 

uravnoteženost ter razumljivost (Erjavec, 1998). 

Robin Street in Len Kravitz (2000) kot kriterije za oblikovanje kakovostnega prispevka 

naštevata: vpliv prispevka, bližino, pravočasnost, prominentnost (pomembnost), novost (v 

smislu nenavadnosti) in konflikt. Objava mora za ciljno občinstvo imeti nek pomen, na kar 

vpliva tudi bližina pojava/dogodka, o katerem novinar poroča, saj krajevno bližji dogodki 

pritegnejo večje zanimanje. Novica mora biti dobesedno nova ali z drugimi besedami sveža, saj 

kot navajata Street in Kravitz (2000) »stara novica ni nova novica«. Pravzaprav je že sama 

beseda novica sestavljena iz korena »nov«. To nam pove, da mora biti prispevek nov, da je 

lahko novica, iz tega pa lahko trdim, da stara novica v resnici sploh ne more biti novica. 

Prispevku se veča zanimanje še z vključevanjem znanih oseb ali oseb na višjih položajih, s 

poročanjem o nenavadnih, dramatičnih in še nepoznanih pojavih ter z vključevanjem 

konfliktov, kot so spori med državami, politiki, vojne ipd. 

Domen Savič (2012) razvrščanje novic na dobre in slabe primerja s potrošništvom oziroma 

marketingom, kjer se dobre novice prodajajo in slabe ne prinašajo profita. Kar pa po mnenju 

avtorja ni primeren pokazatelj kakovosti, saj občinstva ne zanimajo nujno le kvalitetne novice. 

Pri izbiri igra veliko vlogo zgodba sama (torej je glavno vprašanje, o čem in ne tudi kako). 

Kakovost pomeni lastno presojo posameznika glede na njegove vrednote in interese. Ne glede 

na ostale kriterije, ki so utemeljeni s strani teoretikov, mora dobra medijska vsebina 

posameznika pritegniti in imeti zanj bistven pomen. Posameznika mora aktivirati, da lahko 

sodeluje pri družbenem dogajanju in vpliva na procese. 
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5.2. Opredelitev negativnih novic 

David Caruso (2016) piše, da se je izraz negativne novice pojavil pred približno dvema 

desetletjema z Anti money laundering (v nadaljevanju AML), ko so se banke najprej začele 

ukvarjati s tveganjem finančnega kriminala. Danes ne pomeni več le izvajanje raziskovalnih 

praks s strani analitikov in raziskovalcev AML, za uskladitev z regulativami, ampak zajema 

širše področje. Neželeni mediji ali negativne novice so kakršnekoli neustrezne informacije, ki 

imajo negativne učinke, najdemo pa jih lahko v različnih medijskih virih.  

Andrej Kovačič (2015) v raziskavi An international research on internet media news reporting 

pravi, da se negativno poročanje povečuje zaradi omejene pozornosti v poplavi sodobnih 

medijev. Zanimanje občinstva je tesno povezano z vizualno pozornostjo, ki jo ponujajo mediji. 

V raziskavi omenja tudi analizo avtorjev Apollonia in Malona iz leta 2008, ki pravi, da mediji 

z negativnimi političnimi objavami ne delujejo le negativno, ampak spodbujajo ljudi h 

kritičnemu mišljenju (ali kot pravi, ponovnemu premisleku). Kar pa je dobro do te mere, ko gre 

le za kritično presojanje.  

Vedno bolj opažam, da ne le politične ampak vse negativne novice (sploh ko je govora o nasilju 

in umorih) občinstvo sicer spodbujajo k lastnemu mišljenju, ampak iz njega tudi ustvarjajo 

namišljene sodnike, ki hitro pozabijo na načela demokratične družbe in želijo odločitve vzeti v 

svoje roke, medijski prostor pa izkoriščajo za »javna linčanja sovražnikov«. 

V nadaljnji analizi medijskih novic so kot negativni naslovi upoštevani vsi naslovi, ki so 

povezani z ali pa v naslovu omenjajo kriminal (umori, kraje, trgovanje z drogami, terorizem 

...), goljufije, grožnje, širjenje slabega imena ali mnenja, laži, negativne prispodobe, 

nestrinjanja, oškodovanje, nasilje, poškodovanje, izgube, prevare, prikrivanja, razne krize 

(gospodarske, begunske, okoljske ...), razočaranja ali druga negativna počutja, spletke, prevare 

ipd. Pri tem pa ne bodo upoštevani naslovi, kjer gre za reševanje neke negativne situacije, saj 

je rešitev v takih primerih pozitivna. Kot negativni bodo obravnavani vsi naslovi, ki govorijo o 

neprijetnih dogodkih, nudijo slab občutek o novici in vzbujajo čustva, kot so strah, žalost, jeza 

ali razočaranje. 

5.3. Naslovi novic 

Monika Kalin Golob (2008) pravi, da so naslovi novic, sploh v časopisih, najbolj izrazite 

besede in so ključne pri pridobivanju pozornosti občinstva. Njihov prostor je po navadi nad 

besedilom in zajema ključne besede podane novice. Da naslov pritegne pozornost bralca, sta 

pomembna prostorska postavitev in besedno izražanje. Že samo z naslovom si bralec ustvari 
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neko podobo dogodka, tudi če ga ne prebere. S tem se informira, zato je, kot pravita Monika 

Kalin Golob in Melita Poler Kovačič (2005), pomembno, da so naslovi točni in ne zavajajoči. 

Danes je naslov ključno sredstvo prodaje, ki se kaže kot novinarjeva ponudba javnosti, bralec 

pa jo sprejme glede na svoje lastne želje. 

 

6. EMPIRIČNI DEL 

V diplomski nalogi sem izvedla dve raziskavi, anketo in analizo medijskih naslovov.  

Anketa, ki je zajemala 12 vprašanj in je v povprečju trajala 3 minute, je bila prostovoljna in 

anonimna. Preko tega sem ugotavljala rabo medijev, odnos občinstva do naslovov novic in 

medijski vpliv na posameznike. Vsebovala je vprašalnik kombiniranega tipa. Anketiranci so 

rešili 12 vprašanj, od tega tri demografska. Anketo sem razdelila v začetku meseca avgusta, 

zaključila pa se je v treh tednih. 

Z analizo medijskih naslovov sem ugotavljala prevladujočo naravnanost izpostavljenih 

naslovov s ciljem, da bo analiza kazala v smer prevladovanja negativnosti. Te podatke sem 

pridobila s kvantitativno analizo, saj sem pregledala naslove izbranih dnevnih časopisov in 

ugotavljala, kolikšen je delež negativno naravnanih naslovov na naslovnicah. 

6.1. Anketa 

6.1.1. Vzorec 

Anketa je bila izvedena na krajevno opredeljenem, priložnostnem vzorcu, brez starostne in 

spolne omejitve, ki so ga v večini predstavljali prebivalci območja Krasa. Poudarjam, da 

odgovori ne veljajo za celotno populacijo, ampak le za izbran vzorec, ki je reševal anketo. 

Ročno so jo reševali obiskovalci trafike 3Dva v Sežani, kjer je prevladovala starejša generacija 

(40 +), dostopna pa je bila tudi prek interneta, katero pa so v večini reševali mladi. Ker sem se 

želela osredotočiti na kraško pokrajino, sem izročala anketo le tistim obiskovalcem, ki so 

potrdili, da prihajajo iz tega okoliša, z izjemo dveh, ki jim zaradi dela nisem uspela razložiti 

moje želje. Prek interneta sem bodočemu vzorcu razložila, da je anketa namenjena prebivalcem 

Krasa, pri čemer mi je večina iz vzorca potrdila reševanje ankete in s tem tudi potrdila 

prebivanje na Krasu. Ker nimam podatkov o vseh anketirancih, obstaja možnost, da je določen 

delež vzorca sestavljen iz anketirancev, ki prihajajo tudi iz drugih krajev.  
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Od 60 fizičnih anket, ki sem jih ponujala obiskovalcem trafike, je 40 obiskovalcev pristalo na 

reševanje. Nazaj sem prejela 17 rešenih anket. Prek interneta je prispelo 250 klikov na anketo, 

reševati pa jo je začelo 62 udeležencev. Od tega sem prejela 42 dokončanih in veljavnih anket. 

Rezultati ankete zajemajo skupaj 59 udeležencev moškega in ženskega spola. 

Prevladujoč spol pri reševanju ankete je, z 59,30 % udeležbe, ženski spol. Povprečna starost 

med anketiranci je 42 let. Največ anketirancev je sodilo v starostno skupino od 19 do 30 let, 

medtem, ko se je najmanjša udeležba pokazala pri osebah iz starostne skupine nad 61 let. 

Večina iz vzorca ima dokončano srednjo šolo in prestavlja 37,30 % vseh anketirancev, 

najmanjši del pa ima nedokončano osnovno šolo (tu sklepam, da gre za osebe, ki so mlajše od 

15 let).  

6.1.2. Predstavitev rezultatov ankete 

Anketa je sestavljena iz 12 vprašanj. Eno vprašanje vključuje Likertovo mersko lestvico z 

vključenimi simboli obrazov, ki predstavljajo čustva. Eno vprašanje je odprtega tipa, saj me 

zanima, kdo je po mnenju vzorca glavni krivec trenutnega stanja medijskih vsebin in bom s to 

izbiro dobila najbolj točne rezultate. Ostala vprašanja so zaprtega tipa, od teh so tri 

demografska.  

Anketa se je začela z vprašanjem o trenutnem počutju anketirancev, da sem kasneje lahko 

ugotovila, če naravnanost naslovov kakor koli vpliva na njihove občutke. V primeru, da bi 

posamezniki pri naslovih podajali vedno iste občutke, podobne trenutnemu počutju, bi to 

pomenilo, da mediji nanje nimajo vpliva. Povprečno počutje je bilo z 69,50 % »dobro«, v 

nadaljevanju pa se je z izborom različnih občutkov pokazalo, da niso bili vsi orientirani v isti 

smeri kot trenutno počutje posameznika. 

Pri vprašanju o količini spremljanja novic, jih je največ odgovorilo, da novice spremlja vsak 

dan. Takih odgovorov je predstavljalo 47,40 %, z 39 % pa so sledili tisti, ki jih spremljajo vsaj 

nekajkrat na teden. Kot kaže graf, nihče od anketirancev ni izbral odgovora »nikoli«, kar nam 

pove, da je celoten vzorec spremljevalec medijskih vsebin.  
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Slika 6.1: Spremljanje medijskih vsebin 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 
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Slika 6.2: Vir pridobivanja novic 
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Med najbolj priljubljene teme novic spadajo, s 27,10 %, črna kronika in kriminal. Zadnje mesto 

si delita kultura ter politika in finance (8,50 %).  

Slika 6.3: Tematsko najbolj priljubljene novice 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 
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Slika 6.4: Tematsko prevladujoče novice po mnenju anketirancev 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 
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Slika 6.5: Izbrani naslovi s strani anketirancev 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 
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dobre, dobre, prav nič občutkov, slabe, zelo slabe. Iz tega sem ugotovila, da so naslovi v kar 

71,90 % v posameznikih prebudili določene občutke. 

Slika 6.7: Prisotnost občutkov pri naslovih 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 

V naslednjem koraku me je zanimalo, kako naravnani naslovi pri občinstvi pritegnejo več 

občutkov, povezanih z naravnanostjo. Naslove sem razdelila v tri skupine: negativni, pozitivni 

in nevtralni.  

Slika 6.8: Prisotnost občutkov ob prebranih naslovih 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 
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Rezultati so pokazali, da največ isto naravnanih občutkov povzročijo negativno naravnani 

naslovi. Med povzročenimi negativnimi (82,60 %) in pozitivnimi (72,00 %) občutki je 10,60 

% razlike v prisotnosti. Kot je iz grafa razvidno, so bili, čeprav v manjši meri, prisotni občutki 

(37,30 %) tudi pri nevtralnih naslovih.  

Ker so se pri nevtralno naravnanih novicah pojavljali občutki, sem želela ugotoviti, v kolikšni 

meri anketiranci prepoznavajo naravnanost novice. 

Slika 6.9: Prepoznavanje naravnanosti naslovov 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 

Negativni naslovi so v 75,20 % izzvali negativne občutke, v 8,90 % pozitivne, 15,90 % 

anketirancev pa pri teh naslovih ni imelo nobenih občutkov. Pri nevtralnih naslovih se je 

pojavilo kar 27,70 % pozitivnih in 9,60 % negativnih občutkov. 68,80 % anketirancev je pri 

pozitivno naravnanih naslovih dobilo pozitivne občutke, 4,40 % negativne in 26,80 % nobenih 

občutkov.  

V nadaljevanju me je zopet zanimalo mnenje glede medijskih vsebin, in sicer kako naravnane 

novice se bolj pojavljajo v medijih po mnenju anketirancev.  
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Slika 6.10: Prevladujoča naravnanost novic v medijih po mnenju anketirancev 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 
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Slika 6.11: Razlogi za prevladovanje negativnih novic po mnenju anketirancev 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 

Anketiranci, ki so pri prejšnjem vprašanju obkrožili, da je enako tako pozitivnih kot negativnih 

novic, v večini (42,80 %), svojega odgovora niso objasnili. Odgovarjali so v večini z: »ne vem« 

in »ker tako pač je«. Pri odgovorih, ki so utemeljili svojo odločitev, je bilo največ tistih, ki so 

mnenja, da je tako stanje zaradi upoštevanja zakonodaje in novinarske odgovornosti (28,60 %). 

Slika 6.12: Razlogi za enako objavljanje novic po mnenju anketirancev 

 

Vir: Podgornik, lastna anketa (2017) 

18,00 %

58,00 %

6,00 %

8,00 %

10,00 %

ZAKAJ JE VEČ NEGATIVNIH NOVIC?

KRIVCI SO:

Prevladujoče dogajanje

Zanimanje občinstva in večji dobiček

Politični vpliv

Želja po vplivanju (strah, občutek
zanemarjanja, pesimizem)

Zakonodaja in novinarska odgovornost

Neutemeljeno

14,30 %
0,00 %

0,00 %

14,30 %

28,60%

42,80 %

ZAKAJ JE ENAKO POZITIVNIH IN 

NEGATIVNIH NOVIC?

Prevladujoče dogajanje

Zanimanje občinstva in večji dobiček

Politični vpliv

Želja po vplivanju (strah, občutek
zanemarjanja, pesimizem)

Zakonodaja in novinarska
odgovornost

Neutemeljeno



Podgornik, Karin. 2016. »So slabe novice dobre novice?«. Diplomska naloga visokošolskega univerzitetnega 

programa prve stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

__________________________________________________________________________________________ 

32 

 

6.1.3. Interpretacija 

Z anketo sem želela ugotoviti, kakšno je splošno mnenje posameznikov o medijskih novicah 

ter kakšno je poznavanje medijskega trga. Zanimalo me je, kakšne novice so med anketiranci 

najbolj priljubljene in katere mislijo, da se v medijih pojavljajo najpogosteje. Ker me je zanimal 

tudi vpliv novic na posameznikovo počutje in če ta sploh obstaja, sem z Likartovo 5-stopenjsko 

lestvico skušala pridobiti občutke anketirancev tako, da sem jim podala določen naslov, za 

katerega so morali določiti, kakšne občutke jim vzbuja. Iz rezultatov ankete sem želela pridobiti 

odgovore na tri ključna vprašanja: 1. Kako naravnani naslovi pri občinstvu pritegnejo več 

zanimanja?, 2. Ali naravnanost naslova novice vpliva na občutke posameznika? in 3. Se splošno 

mnenje občinstva (vzorca) o novicah ujema z dejanskim stanjem?  

Vsi anketiranci so spremljevalci medijskih vsebin, največ jih novice spremlja vsak dan (47,40 

%). Medijske vsebine vsakodnevno spremljajo v večini osebe ženskega spola in osebe z višjo 

izobrazbo (z dokončanim dodiplomskim, magistrskim ali doktorskim študijem). Najpogosteje 

rabljen medij je internet (74,60 %), kar je bilo pričakovati glede na tehnološko razvitost družbe. 

Po podatkih Gregorja Zupana iz Statističnega Urada Slovenije (2016) internet spremlja 75 % 

prebivalcev od 16. do 74. leta starosti. Kot najmanj rabljen medij se je izkazal tisk (1,70 %). 

Ženski spol je kot najbolj priljubljene novice izbral črno kroniko in kriminal ter zdravje in 

okolje, moški predstavniki pa so izbrali šport. V skupnem rezultatu je prvo mesto zasedel 

odgovor črna kronika in kriminal. Enak rezultat v skupnem seštevku se je pokazal tudi pri 

vprašanju o mnenju, kakšne teme v medijih prevladujejo. Črna kronika in kriminal pomenijo 

negativno usmerjene teme, zato bom lahko v nadaljevanju iskala povezavo med željo občinstva, 

njihovim mnenjem in dejanskim stanjem na naslovnicah. Edini vzorec, ki je odstopal od 

prikazanega prepričanja, so bili anketiranci, ki še obiskujejo osnovno šolo oziroma imajo 

osnovnošolsko izobrazbo. Izmed desetih anketirancev tega vzorca, jih je kar polovica 

prepričanih, da se v medijih največ pojavljajo politika in finance. 

Pri izbiri naslovov so anketiranci največkrat izbrali naslov, ki je bil pozitivno naravnan. Preko 

podajanja takšne izbire sem v naslednjem koraku želela izvedeti, kako naravnani naslovi so bolj 

priljubljeni. Ker je diplomska naloga osredotočena bolj na negativne naslove, sem jih razdelila 

na negativno naravnane in ostale (nevtralne ali pozitivne). Prišla sem do ugotovitve, da je bila 

izbira naslovov, ki so negativno naravnani, manjša (33,90 %). Edini, ki je pri takšnih rezultatih 

odstopal, je bil vzorec anketirancev, ki imajo največ srednješolsko izobrazbo. Njihovi rezultati 

so pokazali 50,00 % izbiro negativno naravnanih naslovov. Odgovori so prav tako pokazali, da 
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jih najbolj zanima tema črna kronika in kriminal, kar je tudi povezano z negativnimi novicami. 

Ta vzorec večina informacij črpa iz interneta, ki velja za najbolj prost vir črpanja informacij. 

Razne novice je mogoče zaslediti tudi na družbenih omrežjih, kjer pa se največkrat kažejo ravno 

tiste najbolj šokantne in pretresljive. 

Skozi anketo sem preko podanih naslovov želela ugotoviti, kakšne občutke, če sploh, 

povzročajo anketirancem. Naslovi novic so bili isti pri prejšnjem vprašanju, občutke pa so 

morali izbrati za vsakega od naslovov. Rezultati so pokazali, da naravnanost naslovov v večji 

meri v človeku vzbuja občutke (71,90 %). Ker so bili naslovi različno naravnani (pozitivno, 

negativno in nevtralno), je tudi to vplivalo na rezultat o prisotnosti občutkov. Da bi ugotovila, 

če obstaja povezanost med naravnanostjo in vplivom, sem naslove razdelila glede na 

naravnanost in ugotavljala odstotek prisotnosti isto naravnanih občutkov. Prisotnost občutkov 

je bila večja pri negativnih naslovih (82,60 %), več kot 50 % pa je dosegla tako pri negativno 

kot pozitivno naravnanih naslovih.  

Pri izbiranju občutkov sem opazila, da je nekaj ljudi pri negativno naravnanih naslovih izbralo, 

da jim povzročajo dobre občutke in obratno. Čeprav pri anketi ni pravilnih in napačnih 

odgovorov, saj so odgovori odvisni od dojemanja vsakega posameznika, je bil ta podatek 

nepričakovan. Zato sem želela ugotoviti, v kakšni meri določeni naslovi sploh vzbujajo 

pričakovane občutke in s tem tudi povezala posameznikovo prepoznavanje naravnanosti 

naslova. Negativni naslovi so v 8,90 % izzvali pozitivne občutke, pozitivni naslovi pa v 4,40 % 

negativne. Rezultati tega primera so mogoče povezani s tem, da so negativne novice bolj napete 

in v človeku vzbudijo občutek adrenalina, kar lahko primerjamo z gledanjem grozljivk. Vendar 

je pri filmih in novicah vseeno razlika, kajti večina v filmih uživa, ker se zaveda, da stvari niso 

realne, kar pa za novice ne moremo trditi. Sklepam, da ljudje dobimo pozitivne občutke ob 

spremljanju negativnih novic in se ob tem tudi počutimo bolje, ker smo olajšani, da se to ne 

dogaja nam. Hkrati nas lahko pozitivne novice spravijo v slabo voljo, če ugotovimo, da se nam 

ne dogajajo tako pozitivne stvari, kot nekomu drugemu. Za nevtralne naslove me je zanimala 

le prisotnost občutkov, ki naj bi bila 0, je pa bila 37,30 %. V večji meri (več kot 60,00 %) so 

naslovi anketirancem vzbudili pričakovane občutke, vendar so se povsod pojavljala odstopanja. 

Na dobljene rezultate glede občutkov lahko vplivajo lastna prepričanja, zanimanja za določene 

teme in drugi dejavniki. 

Kar se tiče mnenja glede medijskih vsebin, so anketiranci pokazali v večji meri negativen 

odnos, saj je bila večina (84,70 %) mnenja, da nas mediji zasipajo z negativnimi vsebinami. Za 
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tako stanje jih največ vidi krivca v samem občinstvu in z njim povezanim dobičkom (58,00 %). 

Raziskavo o odnosu do medijev so s strani Ministrstva za kulturo izvajali leta 2016. V 

vprašanjih so želeli izvedeti, koliko se občinstvo strinja s podanimi trditvami. Pri trditvi, da 

mediji izpostavljajo negativne teme, se je pojavilo 55,00 % strinjanje. Ker sem izvedla tudi 

analizo naslovnic, kjer ugotavljam, kolikšna je zasedenost naslovnih strani z negativno 

naravnanimi novicami, bom kasneje lahko primerjala, če se mnenje občinstva ujema z 

dejanskim stanjem na naslovnicah. Pri raziskavi se moramo zavedati tudi, da je vzorec podal 

splošno mnenje o novicah in ne le o naslovnih straneh časopisov, zato ne moremo z gotovostjo 

trditi, da je vzorec podal napačno mnenje o prevladujočih novicah.  

6.2. Analiza naslovnic 

6.2.1. Vzorec 

V analizo medijskih naslovnic sem zajela 7 dnevnih časopisov: Delo, Dnevnik, Svet 24, 

Slovenske novice, Primorski dnevnik, Primorske novice in Ekipo. Naslovnice sem pregledovala 

v mesecu juliju. Za posamezen časopis sem analizirala naslednje število naslovnic: 

 Delo – 25,  

 Dnevnik – 24, 

 Svet 24 – 26,  

 Slovenske novice – 26, 

 Primorski dnevnik – 25, 

 Primorske novice – 26, 

 Ekipa – 26. 

6.2.2. Predstavitev rezultatov raziskave 

Skupno sem analizirala 1363 naslovov iz naslovnih strani zgoraj omenjenih časopisov. 

Ugotavljala sem, kolikšen je odstotek negativno naravnanih naslovov in prišla do naslednjih 

ugotovitev.  

Izbrani časopisi imajo med seboj različne deleže negativnih naslovov na naslovnih straneh. Med 

časopisom z največ negativnimi naslovi in med tistim z najmanj je kar 34,10 % razlike. Kot 

prikazuje graf, segajo vrednosti od najmanj 23,20 % negativnih naslovov pri dnevniku Ekipa, 

do 57,30 % pri časopisih Slovenske novice in Svet 24. Preko 50 % negativnih naslovov segata 

le ta dva dnevna časopisa, Slovenske novice in Svet 24. Ostali z deležem negativnih naslovov 

ne dosegajo 45 %. 
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Slika 6.13: Negativno naravnani naslovi na naslovnicah posameznih časopisov 

 

Vir: Podgornik, lastna raziskava (2017) 
Od skupno 1363 analiziranih naslovov je bilo 492 negativno naravnanih, kar predstavlja 36,10 

%. Torej v povprečju negativni naslovi, za 7 izbranih dnevnih časopisov, na naslovnicah ne 

zasedajo niti polovico prostora. 

Slika 6.14: Naslovi na naslovnicah dnevnih časopisov 

 

Vir 1: Podgornik, lastna raziskava (2017) 
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6.2.3. Interpretacija 

Ker naj bi mediji vse več časa in prostora posvečali negativnim novicam, sem se odločila 

raziskati, kakšno je prevladujoče stanje na naslovnicah dnevnih časopisov. V raziskavi niso 

bile zajete vse novice, ki jih izbrani časopisi vsebujejo, prav tako niso bile upoštevane 

dejanske zgodbe pod izbranimi naslovi. Za raziskavo sem upoštevala in pregledovala zgolj 

naslove na naslovnih staneh časopisov. 

Rezultati analize naslovnic dnevnih časopisov so pokazali, da negativno naravnani naslovi na 

naslovnicah zasedajo skoraj 1/3 manj prostora kot ostali naslovi. Ti rezultati veljajo za 1363 

naslovov, objavljenih v obdobju meseca julija, za skupno 7 različnih dnevnih časopisov. 

Kot je iz hipoteze, ter tudi iz izvedene ankete, razvidno, so bili moji pričakovani rezultati, kot 

tudi mnenje vzorca 59 anketirancev, precej drugačni. Zakaj ima občinstvo tako odločilno 

mnenje o prevladujočih novicah, če je dejansko stanje skupnega rezultata nekaj povsem 

drugega? Se nam negativne novice, zaradi vzbujanja bolj intenzivnih čustev, le bolj vtisnejo v 

spomin in so zato prej opažene? Ali negativno naravnane novice zaradi odmevnosti samo 

vzbujajo občutek prevlade? Bi za taka pričakovanja lahko bila kriva izbira določenega 

informativnega medija, ki je znan po negativnih prispevkih in je med občinstvom bolj 

popularen? Ker vemo, da je dobiček eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na medijske 

vsebine, je vsaj del teh odvisen od bralcev. Mark Farrell in Mary Carmen Cupito v poglavju 

Časopisno bralstvo opisujeta razloge, kaj bralce pritegne k nakupu časopisa. Časopis mora imeti 

prvine, kot so skrb za interese, izobraževanje javnosti in ponujanje tem za pogovore. Podajata 

ugotovitve iz leta 2008, da ljudje raje berejo novice, ki niso obremenjujoče (Kornik in B. 

Hrvatin, 2013). Ker pa so negativne novice vsaj do neke mere obremenjujoče, saj človeku 

vzbujajo negativne občutke, lahko sklepamo, da je to eden od razlogov, zakaj na naslovnicah 

le-te ne prevladujejo.  

Iz analize je sicer razvidno, da dva časopisa presegata 50 % zasedenega naslovnega prostora z 

negativno naravnanimi naslovi. Razloge za razlike med posameznimi časopisi lahko seveda 

iščemo v samem namenu, viziji in tipu časopisa. 

V časopisu Delo naslovnica zajema 28,30 % negativnih naslovov. Časopis spada k medijski 

družbi Delo časopisno založniško podjetje d. o. o. in je po njihovih besedah (n.d.) »Osrednji, 

najbolj vpliven in kredibilen časnik v Sloveniji. Že več kot 55 let družbeno angažirano 

soustvarja slovenski javni prostor. S številnimi vsebinskimi sklopi spremlja, osvetljuje, 

pojasnjuje in komentira najširše družbeno in politično-gospodarsko dogajanje«. Prvi izvod je 
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izšel leta 1959 z združitvijo časopisov Slovenski poročevalec in Ljudska pravica, ki sem jih v 

diplomski nalogi že omenjala. Raziskava iz 2007 je pokazala, da v časopisu Delo izrazito 

prevladujejo politične teme (Makarovič et al., 2008). Frane Adam in Peter Sekloča (2008) sta 

analizirala prispevke o reformah in vladni resoluciji o razvojnih projektih v časopisih. Podobno 

kot pri analizi naslovnic, so prevladovali pozitivni in nevtralni prispevki novinarske zvrsti 

poročilo. Časopis Delo obtožujejo, da prikazuje »svet, ki ga več ni«, kar povzroča upad naklade 

(Boštjan M. Turk, n.d.). Po poročilu, ki ga je objavila Slovenska gospodarska zbornica (2016), 

pa po branosti vseeno spada na drugo mesto med dnevnimi časopisi. 

V analizo sem zajela še en časopis, ki spada k družbi Delo d. o. o., in sicer Slovenske novice. 

Izhajati je začel 1991 kot prvi slovenski tabloidni časopis (Delo d. o. o., n.d.) in je najbolj bran 

dnevni časopis v Sloveniji (Slovenska gospodarska zbornica, 2016). Javnosti naj bi prinašale 

prijazno in razumljivo predstavljen širok nabor vsebin. Vključuje informiranje, pojasnjevanje, 

komentiranje in razvedrilo. »Zgodbe navadnega človeka iz lokalnega okolja so z leti postale 

zaščitni znak časnika.« (Delo d. o. o., n.d.) V analizi naslovnic si časopis s 57,30 % negativnih 

naslovov deli prvo mesto v prevladovanju negativnih naslovov s časopisom Svet 24.  

Enaki rezultati, kot pri Slovenskih novicah, so se pokazali pri časopisu Svet 24 (57,30 % 

negativnih naslovov). Svet 24 spada pod blagovno znamko Media24. Nastal je leta 2012 in je 

po besedah Media24 (2017) uspešnica med časopisi, na lestvici pa zaseda 3. mesto najbolj 

branega časopisa v Sloveniji (Slovenska gospodarska zbornica, 2016). V časopisu so objavljene 

»najbolj sveže novice z vsega sveta in z vseh koncev Slovenije, aktualne dogodke z estrade, 

praktične nasvete, humor in nagradne križanke. Napišemo tudi, kar si drugi ne upajo: tajkuni 

ali reveži s socialnega dna, študenti in upokojenci, politiki in gospodarstveniki – za Svet 24 

noben človek ni prevelik in nobena zgodba premajhna« (Media24, 2017).  

Raziskavi Sandre Bajrić (2017), ki je analizirala poročanje o samomorih v časopisih Slovenske 

novice in Svet 24, je pokazala, da sta oba omenjena časopisa v prekršku, kar se tiče upoštevanja 

smernic etičnega poročanja. Za oba časopisa je značilen senzacionalističen stil, ki pogosto 

vključuje »besede umor, škandal, ubiti, grob, grozovitost, skrivnostno izginotje« (Kalin Golob 

in Poler Kovačič 2005, 291). 

K Media24 sodi tudi časopis Ekipa24, ki ima na naslovnici najmanjšo prisotnost negativnih 

naslovov (23,20 %). Je prvi športni časopis v Sloveniji, znan kot edini slovenski športni časopis 

(Media24, 2017). Izhaja od 1995, od 2015 pa je opravil združitev s hrvaškim vodilnim športnim 

časopisom »Sportske novosti« in tako s športom tudi povezal Slovenijo in Hrvaško (Ekipa, 
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2017). V Sloveniji zaseda zadnje mesto po branosti (Slovenska gospodarska zbornica, 2016), 

kar pa lahko pripišemo tudi ožji izbiri ciljne publike, saj pokriva le na eno tematiko – šport. 

Časopis Primorske novice spada k Časopisno-založniški družbi Primorske novice d. o. o., 

negativni naslovi pa zavzemajo 44,00 % naslovne strani. Leta 1947 je prva številka izšla z 

imenom Nova Gorica, ime Primorske novice pa je časopis dobil leta 1953. Časopis zajema »od 

aktualnih novic, politike, gospodarstva do kulture in športa« (Primorske novice, n.d.). Je 

regionalno usmerjen (Primorske novice, n.d.) in v Sloveniji zaseda predzadnje mesto po 

branosti (Slovenska gospodarska zbornica, 2016), kar lahko pripišemo ravno geografski 

orientaciji. V primerjavi z Delom in Dnevnikom zajema najmanj politično obarvanih 

komentarjev (Makarovič et al., 2008). 

Družba medijskih vsebin Dnevnik d. d. (n.d.) za časopis Dnevnik pravi, da je eden izmed 

osrednjih dnevnoinformativnih medijev v Sloveniji. Prvič je izšel leta 1951 pod imenom 

Ljubljanski dnevnik. Zaseda 4. mesto po branosti med slovenskimi dnevniki (Slovenska 

gospodarska zbornica, 2016) in po prostorski zasedenosti naslovnic z negativno naravnanimi 

naslovi (41,70 %). V večini primerov o politiki govorijo kritično in odklonilno, glede na 

novinarsko zvrst pa se pretežno pojavljajo poročila, komentarji, intervjuji, reportaže in kolumne 

(Adam in Sekloča, 2009). 

Zadnji med analiziranimi časopisi je Primorski dnevnik, ki ima 28,70 % negativno naravnanih 

naslovov na naslovnici. Kot sem navedla že v teoretičnem delu, se je razvil iz prvega ilegalnega 

in odporniškega dnevnika na slovenskem (Merljak Zdovc, 2007). Spada pod Zadrugo Primorski 

dnevnik (2017), katera pravi, da je časopis »za Slovence v Italiji veliko dejanje: intelektualno, 

jezikovno, organizacijsko in finančno«. Je informativni časopis, s ciljno publiko slovenske 

manjšine v Italiji, vendar je dostopen tudi bralcem v Sloveniji. Z demokratičnim značajem se 

trudi, da v svojih vsebinah ne zajema kakršnih koli ekstremizmov in žalitev, ki bi prizadele 

javnost (Primorski dnevnik, 2017). 

Iz zgornjih podatkov vidimo, da med prve tri najbolj brane časopise spadajo Slovenske novice, 

Delo in Svet 24 v istem zaporedju. Slovenske novice in Svet 24 zavzemajo tudi prvi dve mesti 

po prisotnosti negativnih naslovov na naslovnicah. Ker sta oba tabloidna časopisa, brez posebej 

določene ciljne skupine, sta med mojim vzorcem verjetno tudi najbolj poznana (tako časopis 

kot spletna edicija). Delo ima za razliko od prej omenjenih časopisov bolj izrazito usmerjenost 

– politiko, in s tem tudi ožji krog ciljnih bralcev. Iz tega lahko pojasnim vsaj del vprašanja, 

zakaj prihaja do razlike med dejanskim stanjem in mnenjem ljudi o negativno naravnanih 
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novicah v medijih. Ker sta Svet 24 in Slovenske novice najbolj razširjena in »razvpita« 

časopisa, ki hkrati vsebujeta največ negativnih naslovov, sta verjetno od vseh analiziranih 

glavna krivca za prevladujoče mnenje občinstva. Poleg tega lahko potrdimo tudi mnenje 

anketirancev o krivcih za prevladovanje negativnih novic, pod katere je večina navedla 

občinstvo in dobiček. Kot sem že pri interpretaciji ankete omenila, pa analiza ne zajema vseh 

novic, ampak zgolj naslove na naslovnicah, zato bi za popolno primerjanje dejanskega stanja 

in mnenja občinstva bilo potrebno izvesti analizo celotne medijske vsebine.  

6.3. Ugotovitve o hipotezah 

Z analizo naslovnic sem preverjala zastavljeno hipotezo H1: Na naslovnicah slovenskih 

dnevnih časopisov je več kot 50 % negativno naravnanih naslovov novic. Rezultati so pokazali, 

da zasedenost naslovnic z negativno naravnanimi naslovi dosega le 36,40 %, zato je hipoteza 

H1 zavrnjena. Razvidno je, da na naslovnicah izbranih slovenskih dnevnih časopisov ni več kot 

50 % negativno naravnanih naslovov. Hipotezo sicer lahko zavrnemo za analizirane medije na 

splošno, lahko pa bi jo sprejeli, če bi ugotavljali stanje le pri tabloidnih medijih (Svet 24 in 

Slovenske novice), kjer zasedenost prostora z negativnimi novicami presega 50 %. 

Hipoteze H2: Negativni naslovi novic pritegnejo pri občinstvu več zanimanja, H3: Mediji 

vplivajo na občutke posameznika in H4: Na počutje posameznika bolj vplivajo negativno 

naravnani naslovi, sem preverjala preko ankete. 

Hipotezo H2 sem preverjala z vprašanjem 6: »Če bi imeli na izbiro nadaljevanje zgodbe enega 

od naslednjih primerov, za kateri naslov bi se odločili?«. Ugotovila sem, da je bil negativno 

naravnan naslov izbran v le 33,90 %, zato lahko tudi hipotezo H2 zavrnem. Anketa je pokazala, 

da negativni naslovi novic pri vzorcu ne pritegnejo več zanimanja. Glede na podatke, da je med 

večino vzorca najbolj priljubljena črna kronika in kriminal ter da sta Svet 24 in Slovenske 

novice najbolj brana časopisa, ki tudi vsebujeta največ negativno naravnanih naslovov, pa lahko 

trdim, da negativne novice vseeno pritegnejo veliko zanimanja. Iz rezultatov lahko tudi 

sklepam, da se negativni naslovi ljudem bolj vtisnejo v spomin, saj je anketa pokazala, da 

občinstvo meni, da se v novicah pojavlja več negativno naravnanih novic, kar pa vidimo, da iz 

rezultatov analize dnevnih časopisov ne drži. 

Hipotezo H3 sem preverjala z vprašanjem 7: »V kvadrat z »x« označite, kakšne občutke imate 

ob prebranem naslovu (zelo dobre, dobre, prav nobenih občutkov, slabe, zelo slabe)«. Rezultati 

so pokazali 71,90 % prisotnost občutkov ob prebranih naslovih novic, zato lahko hipotezo H3 

sprejmem. Mediji vplivajo na občutke posameznika. 
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Hipotezo H4 sem preverjala z istim vprašanjem, kot hipotezo H3, le da sem pri analiziranju 

posamezne naslove razdelila v skupine glede na naravnanost in ugotavljala prisotnost isto 

naravnanih občutkov. Negativni naslovi so bili deležni 82,60 % negativnih občutkov, pozitivni 

naslovi pa 72 % pozitivnih občutkov. Razlika sicer ni velika, vendar je dovolj, da lahko hipotezo 

H4 sprejmem. Na počutje posameznika bolj vplivajo negativno naravnani naslovi. 

 

7. ZAKLJUČEK 

Diplomska naloga temelji na medijih, njihovem vplivu in vsebini. Skozi teoretični del sem 

iskala dejavnike, ki narekujejo medijske vsebine, kriterije za le-te in njihov razvoj. Mediji so 

začeli nastajati zaradi želje po uveljavitvi lastnega jezika in ozaveščanju naroda. Od zgolj 

obveščevalcev so se do danes razvili v smernike človekovega delovanja, mišljenja in obnašanja. 

Skoraj skozi celotno njihovo zgodovino so bili pod določenimi vplivi politične ideologije, 

lastništva ali dobička, stanje zatrtosti in avtonomnosti pa se je vseskozi spreminjalo. 

Danes veljajo mediji v Sloveniji za svobodne in avtonomne, po poročilih s strani Reporters 

without borders spada Slovenija v boljšo polovico držav kar se medijske svobode tiče. Vendar 

morajo vseeno upoštevati načela in zakone, ki narekujejo določene smernice in jih s tem tudi 

omejujejo. Kot pa je iz diplomske naloge razvidno, so v praksi omejeni tudi z ekonomijo in 

politiko. Ker je današnja družba precej ekonomsko naravnana, so mediji v največji meri odvisni 

od prodaje, zato morajo za potrebo tega svoje vsebine in delo prilagajati željam publike. Svojih 

vsebin pa ne le prilagajajo, ampak z njimi tudi usmerjajo javnost. Gre za začaran krog vplivanja 

občinstva na medije in medijev na občinstvo.  

Ker je bil empirični del diplomske naloge vezan na negativne novice in naslove, je bila 

pomembna tudi opredelitev obeh. Negativne novice človeku ustvarijo slabe (nezaželene) 

občutke. To pa ni vedno le slabo, saj nas določeni negativni občutki tudi spodbujajo h kritiki in 

lastnemu premisleku (Kovačič, 2015). Sami naslovi so pomemben del pozitivnih, nevtralnih in 

negativnih novic, saj so za javnost, če poenostavimo, okno v svet medijske vsebine. Od njih je 

odvisno, če bodo bralci okno tudi odprli in kako si bodo samo vsebino predstavljali. Prvo je 

pomembno predvsem za medije same, drugo pa za vsakega posameznika in na koncu za celotno 

družbo. V primerih, ko posameznik ne prebere vsebine in pregleda le naslov, je pomembno, da 

se mediji pri naslovih držijo realne zgodbe in s samimi naslovi ne zavajajo. Če je naslov v 

nasprotju z vsebino samo, si bodo ljudje zgodbo nevede napačno interpretirali, kar ima 
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posledice tako za posameznika, kot za družbo, ki lahko postaja čedalje bolj medijsko 

nepismena. 

Iz ankete sem pridobila rezultate o dojemanju medijev in mnenju o njih samih. Rezultati prvega 

dela so bili pričakovani, saj so pokazali prevladovanje interneta nad drugimi viri, kar je za 

današnjo stopnjo razvoja povsem normalno. Vzorec najbolj zanimajo novice s tematiko črne 

kronike in kriminala, za katero tudi menijo, da je v medijih prevladujoča. Kar me je pri 

odgovorih presenetilo, je bila izbira samega naslova, ki je bil v večini primerov pozitiven, kar 

pa se ne ujema s podatki, ki so kazali v smeri priljubljenosti črne kronike in kriminala. Ker je 

bilo vprašanje o priljubljenosti jasno in direktno, vprašanje o izbiri naslova pa ni pokazalo 

svojega dejanskega namena, lahko sklepam, da posameznike privlači dobro in lepo, vendar se 

tega sami ne zavedajo ter ob direktnem vprašanju pomislijo najprej na škandalozno in kritično.  

Občutki, ki jih mediji povzročajo posameznikom, so na več ravneh družbe aktualna tema. 

Ljudje smo mnenja, da smo avtonomna bitja, ki odločitve in mišljenje sprejemamo in 

ustvarjamo sami. Tudi na nas pa se zlivajo različni vplivi. Med najučinkovitejšimi so seveda 

medijski vplivi, saj nas mediji obkrožajo na vsakem koraku. Ugotovila sem, da mediji lahko že 

preko podanih naslovov v posamezniku vzbudijo določene občutke. Rezultati ankete so 

pokazali, da so v večji meri občutki prisotni, kakor tudi, da so pri negativnih naslovih bolj 

prisotni kot pri pozitivnih. To seveda ni nič presenetljivega, saj sami vemo, kako se nas 

določeno naravnane novice dotaknejo. Znan rek pravi, da se lahko ljudje vsakič znova 

užalostimo ob isti slabi novici, ne moremo pa se vsakič znova razveseliti dobre. Kar pa je slaba 

novica za nas, občinstvo. Če bi mediji in vodilni začeli izkoriščati to dejstvo, bi nas z lahkoto 

držali v melanholiji. Ne le, da bi posamezniki postali čreda, izgubila bi se tudi vsa volja, da iz 

takega stanja pobegnemo. Prisotni so bili tudi odgovori, ki so pokazali pozitivne občutke pri 

negativnih naslovih in obratno, ali celo kakršne koli občutke pri nevtralnih naslovih. Seveda 

gre za posameznikovo lastno presojo, vendar pri takih podatkih ne gre mimo vprašanja o 

prisotnosti medijske pismenosti. 

V empiričnem delu sem ugotavljala tudi, kako naravnane vsebine so po mnenju občinstva bolj 

prisotne v medijih. Večina se je strinjala, da gre za večjo prisotnost negativnih vsebin, glavni 

krivec za to pa je občinstvo in dobiček. Poleg teh je bilo veliko tudi tistih, ki so kot krivca 

navedli dejansko negativno stanje in dogajanje v družbi. Odgovori posameznikov, ki so imeli 

o dogajanju tako mnenje, so me pripeljali do ponovnega razmišljanja o vprašanju medijskega 

izkoriščanja vpliva na občinstvo. So za tako mišljenje res krivi mediji sami ali obstaja določen 
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odstotek ljudi, ki zaradi lastne stiske svet dojema drugače oziroma bolj negativno? Kot je iz 

analize razvidno, skupno 7 dnevnih časopisov na naslovnicah v večini ne izpostavlja negativnih 

naslovov. Dva časopisa Svet 24 in Slovenske novice, ki sta med bolj priljubljenimi med bralci, 

pa presegata 50 % zasedenosti prostora z negativnimi naslovi. Za ta dva časopisa bi lahko rekli, 

da so slabe novice dobre novice. Vprašamo se lahko, če bolj popularni mediji bolj vplivajo na 

posameznikovo mnenje. Zakaj bi drugače imelo občinstvo tako negativno mnenje o 

prevladujočih novicah, če so slednje v večini pozitivne ali nevtralne? Mogoče je, da je za to 

kriva izbira določenega medija, ki je negativno naravnan, kot tudi, da se nam negativne novice 

zaradi večjega vplivanja na čustva bolj vtisnejo v spomin in jih prej opazimo. Mogoče pa je 

krivo to, da jih družba in mediji bolj ponujajo in določeno negativno novico zgrabijo vsi, 

medtem ko novice z drugačno naravnanostjo objavljajo le posamezni mediji. Tu se spet 

pojavljajo vprašanja, ki bi bila primerna za nadaljnje raziskave.  

Negativne novice v posameznikih vzbujajo negativna čustva in mnenje, tako do sebe in družbe, 

kot do medijev in oblasti. Kar ne pomeni za nikogar nič dobrega. Tu pa se lahko zopet 

vprašamo, so konec koncev slabe novice res dobre novice? 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni! 

Sem študentka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. V okviru diplomske 

naloge z naslovom »So slabe novice dobre novice?« izvajam raziskavo glede medijskih novic 

in branosti. Vabim vas k sodelovanju, saj bi mi bilo v veliko pomoč, če bi odgovorili na 

postavljena vprašanja. 

Za vaše odgovore in sodelovanje se vnaprej najlepše zahvaljujem.  

Karin Podgornik 

VPRAŠALNIK 

1. Obkrožite odgovor, ki predstavlja vaše trenutno počutje. Možen je en odgovor. 

  a)                        b)                   c)                     d)  

(zelo dobro)                  (dobro)                     (slabo)                 (zelo slabo) 

 

2. Kako pogosto spremljate medijske novice? Možen je en odgovor. (Pri tem vprašanju upoštevamo 

tudi objave preko družbenih omrežij.) 

a) vsak dan (zelo pogosto) 

b) 2x do 5x tedensko (pogosto) 

c) 2x do 5x mesečno (redko) 

d) nekajkrat letno (zelo redko) 

e) nikoli 

Tisti, ki ste odgovorili z »e) nikoli« ste s tem vprašanjem anketo tudi zaključili in ne 

odgovarjate na naslednja vprašanja. Na zadnji strani lista pustite še osebne podatke, ki mi 

bodo v pomoč pri raziskavi in ne razkrivajo vaše identitete. Hvala za sodelovanje! 

 

3. Od kod največkrat črpate novice? Možen je en odgovor. 

a) tiskani mediji                                                   b) radio                   

c) televizija                                                          d) internet 

 

4. Katere od naštetih novic vas po navadi najbolj pritegnejo glede na tematiko? Možen je en 

odgovor. 



 

 

a) šport                                                                 b) kultura 

c) črna kronika in kriminal                                  d) politika in finance 

e) družabna kronika (slavne osebe, trači)            f) zdravje in okolje 

 

5. Katere od naštetih novic menite, da se najpogosteje pojavljajo v medijih? Možen je en 

odgovor. 

a) šport                                                                 b) kultura 

c) črna kronika in kriminal                                  d) politika in finance 

e) družabna kronika (slavne osebe, trači)            f) zdravje in okolje 

 

6. Če bi imeli na izbiro nadaljevanje zgodbe enega od naslednjih primerov, za kateri naslov bi se 

odločili? Možen je en odgovor. 

a) Na domači avtocesti letos že peto verižno trčenje 

b) Spomenik, ki nagovarja vse Slovence 

c) Slovenci se vračajo z novo evropsko prvakinjo 

d) Sosed rešil otroke pred nasilnim očetom 

e) Izginotje v Velenju še vedno buri duhove 

f) Domače slaščice vedno bolj zaželene tudi v tujini 

g) Janez v jezi pokončal očeta 3h otrok 

h) 17-letnik po poti na pogreb odšel v smrt 

i) Iz jeseniškega potoka vlečejo mrtve živali 

j) Slovenija uvrščena med top 5 držav Evropske Unije glede ohranjanja naravnega in čistega 

okolja 

k) Postojnska jama daljša za 220 metrov 

l) Strela skozi telefon udarila v 16-letnico 

m) Tadeja s fantom na Azurno obalo 

n) Pet so jih rešili, ena končala v ognju 

o) Predsodke so fantje zmetali v koš 

p) Nogometni klub na pragu zgodovine z bremenom preteklosti; veselite se, a ne pozabite 

 

7. V kvadrat z »x« označite kakšne občutke imate ob prebranem naslovu. (      – zelo dobre, 

     – dobre,      – prav nobenih občutkov,      – slabe,      – zelo slabe)  

Na domači avtocesti letos že peto verižno trčenje      



 

 

Spomenik, ki nagovarja vse Slovence      

Slovenci se vračajo z novo evropsko prvakinjo      

Sosed rešil otroke pred nasilnim očetom      

Izginotje v Velenju še vedno buri duhove      

Domače slaščice vedno bolj zaželene tudi v tujini      

Janez v jezi pokončal očeta 3h otrok      

17-letnik po poti na pogreb odšel v smrt      

Iz jeseniškega potoka vlečejo mrtve živali      

Slovenija uvrščena med top 5 držav Evropske Unije glede ohranjanja 

naravnega in čistega okolja 

     

Postojnska jama daljša za 220 metrov      

Strela skozi telefon udarila v 16-letnico      

Tadeja s fantom na Azurno obalo      

Pet so jih rešili, ena končala v ognju      

Predsodke so fantje zmetali v koš      

Nogometni klub na pragu zgodovine z bremenom preteklosti; veselite se, a ne 

pozabite 

     

 

8. Menite, da nas mediji zasipajo bolj s pozitivnimi, lepimi novicami, ali je več tistih z negativno 

vsebino/prizvokom? Možen je en odgovor. 

a) več je pozitivnih novic 

b) več je negativnih novic 

c) enako 

 

9. Zakaj menite, da je temu tako? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Starost:                            11. Spol:                              12. Stopnja izobrazbe:  

 Nedokončana osnovna šola 

 Dokončana osnovna šola  

 Dokončana srednja šola 

 Dokončan dodiplomski študij 

 Dokončan magisterij ali doktorski študij 

Prišli ste do konca ankete in mi s tem bili v veliko pomoč. Najlepša hvala za sodelovanje! 

Karin Podgornik 



 

 

Priloga 2: Rezultati ankete 

Q1. Trenutno počutje   %  

Zelo dobro 14 23,70  % 

Dobro 41 69,50  % 

Slabo 4 6,80  % 

Zelo slabo 0 0,00  % 

Skupaj 59 100,00  % 

 

Q2. Spremljanje medijev   % 

Vsak dan (zelo pogosto) 28 47,40  % 

2x do 5x na teden (pogosto) 23 39,00  % 

2x do 5x na mesec (redko) 6 10,20  % 

Nekajkrat letno (zelo redko) 2 3,40 % 

Nikoli 0 0,00 % 

Skupaj 59 100,00 % 

 

Q3. Vir črpanja novic  %  

Tiskani  1 1,70 % 

Radio 8 13,50 % 

Televizija 6 10,20 % 

Internet 44 74,60 % 

Skupaj 59 100,00 % 

 

Q4. Priljubljenost po temah  %  

Šport 9 15,20 % 

Črna kronika in kriminal 16 27,10 % 

Družabna kronika 9 15,30 % 

Kultura 5 8,50 % 

Politika in finance 5 8,50 % 

Zdravje in okolje 15 25,40 % 

Skupaj 59 100,00 % 

 

Q5. Prevladujoče teme v medijih  %  

Šport 4 6,80 % 

Črna kronika in kriminal 26 44,10 % 

Družabna kronika 13 22,00 % 

Kultura 1 1,70 % 

Politika in finance 15 25,40 % 

Zdravje in okolje 0 0,00 % 

Skupaj 59 100,00 % 

 

Q6. Če bi imeli na izbiro nadaljevanje zgodbe enega od naslednjih primerov, za 

kateri naslov bi se odločili? 

Izbira 

naslova 



 

 

a) Na domači avtocesti letos že peto verižno trčenje 1 1,70 % 

b) Spomenik, ki nagovarja vse Slovence 2 3,40 % 

c) Slovenci se vračajo z novo evropsko prvakinjo 6 10,20 % 

d) Sosed rešil otroke pred nasilnim očetom 5 8,40 % 

e) Izginotje v Velenju še vedno buri duhove 4 6,80 % 

f) Domače slaščice vedno bolj zaželene tudi v tujini 9 15,20 % 

g) Janez v jezi pokončal očeta 3h otrok 4 6,80 % 

h) 17-letnik po poti na pogreb odšel v smrt 3 5,10 % 

i) Iz jeseniškega potoka vlečejo mrtve živali 1 1,70 % 

j) Slovenija uvrščena med top 5 držav Evropske Unije glede 

ohranjanja naravnega in čistega okolja 

13 22,00 % 

k) Postojnska jama daljša za 220 metrov 3 5,10 % 

l) Strela skozi telefon udarila v 16-letnico 2 3,40 % 

m) Tadeja s fantom na Azurno obalo 3 5,10 % 

n) Pet so jih rešili, ena končala v ognju 0 0,00 % 

o) Predsodke so fantje zmetali v koš 2 3,40 % 

p) Nogometni klub na pragu zgodovine z bremenom preteklosti; 

veselite se, a ne pozabite 

1 1,70 % 

Skupaj 59 100,00 

% 

 

Q7. Občutki ob naslovih Zelo 

dobri 

Dobri Prav nič 

občutkov 

Slabi Zelo 

slabi 

Skupaj 

Na domači avtocesti letos že 

peto verižno trčenje 

3 2 10 23 21 59 

 % 5,1 % 3,4 % 16,9 % 39 % 35,6 % 100 % 

Spomenik, ki nagovarja vse 

Slovence 

5 12 34 7 1 59 

 % 8,5 % 20,3 % 57,6 % 11,9 % 1,7 %  100 

% 

Slovenci se vračajo z novo 

evropsko prvakinjo 

26 24 7 2 0 59 

 % 44,1 

% 

40,7 % 11,9 % 3,4 % 0 % 100 % 

Sosed rešil otroke pred 

nasilnim očetom 

14 15 8 18 4 59 

 % 23,7 

% 

25,4 % 13,6 % 30,5 % 6,8 % 100 % 

Izginotje v Velenju še vedno 

buri duhove 

2 2 19 24 12 59 

 % 3,4 % 3,4 % 32,2 % 40,7 % 20,3 % 100 % 

Domače slaščice vedno bolj 

zaželene tudi v tujini 

24 23 9 1 2 59 

 % 40,7 

% 

39 % 15,2 % 1,7 % 3,4 % 100 % 

Janez v jezi pokončal očeta 3h 

otrok 

0 0 4 16 39 59 



 

 

 % 0 % 0 % 6,8 % 27,1 % 66,1 % 100 % 

17-letnik po poti na pogreb 

odšel v smrt 

0 0 4 21 34 59 

 % 0 % 0 % 6,8 % 35,6 % 57,6 % 100 % 

Iz jeseniškega potoka vlečejo 

mrtve živali 

0 0 7 21 31 59 

 % 0 % 0 % 11,9 % 35,6 % 52,5 % 100 % 

Slovenija uvrščena med top 5 

držav Evropske Unije glede 

ohranjanja naravnega in 

čistega okolja 

26 20 13 0 0 59 

 % 44,1 

% 

33,9 % 22 % 0 % 0 % 100 % 

Postojnska jama daljša za 220 

metrov 

15 22 21 0 1 59 

 % 25,4 

% 

37,3 % 35,6 % 0 % 1,7 % 100 % 

Strela skozi telefon udarila v 

16-letnico 

1 0 9 28 21 59 

 % 1,7 % 0 % 15,2 % 47,5 % 35,6 % 100 % 

Tadeja s fantom na Azurno 

obalo 

3 11 39 2 4 59 

 % 5,1 % 18,6 % 66,1 % 3,4 % 6,8 % 100 % 

Pet so jih rešili, ena končala v 

ognju 

1 2 14 31 11 59 

 % 1,7 % 3,4 % 23,7 % 52,5 % 18,6 % 100 % 

Predsodke so fantje zmetali v 

koš 

8 15 29 4 3 59 

 % 13,6 

% 

25,4 % 49,1 % 6,8 % 5,1 % 100 % 

Nogometni klub na pragu 

zgodovine z bremenom 

preteklosti; veselite se, a ne 

pozabite 

8 10 38 1 2 59 

 % 13,6 

% 

16,9 % 64,4 % 1,7 % 3,4 % 100 % 

SKUPAJ 136 158 265 199 186 944 

 % 14,4 

% 

16,7 % 28,1 % 21,1 % 19,7 % 100 % 

 

Q8. Prevladujoča naravnanost novic  % 

več pozitivnih  2 3,40 % 

več negativnih  50 84,70 % 

enako  7 11,90 %  
59 100,00 % 

  



 

 

Q9. Obrazložitev odločitve vprašanja Q8. 

Denar. 

Ker je doma in po svetu več negativnega kot pozitivnega. Premalo vloženega truda za 

iskanje pozitivnih dogodkov. 

Politika. 

Ker nimajo kaj drugega povedati. 

Ker se pač dogajajo lepe oz. pozitivne stvari kakor tudi negativne in prav je, da mediji 

»držijo« neko os, eno ravnovesje realnost in da o tem korektno poročajo. 

Ker ni nič več lepega za povedat in pokazat v Sloveniji. 

Zaradi nas/ogledalo. 

Bolj te pritegne k branju, če je že naslov z negativno novico. 

Politika je kar je, kriminala je vedno več, z lepim pa se neznamo več hvalit. 

Verjetno zato, ker ljudje iščejo takšne novice. 

Očitno so najbolj brane. 

Negativne novice privlečejo več pozornosti. Dobro je vedeti, da gre drugim slabše kot nam. 

Ker so bolj zanimive, človek dobi bčutek, da je nekdo v še slabšem položaju. 

Mogoče so bolj atraktivne, pa jih več bere. 

Ker pritegnejo več pozornosti. 

Dejstva. 

Vpliv politike na medije, neodvisnost novinarjev ni zadostna. 

ker je branost slabih novic večja 

. 

za denar 

da privlečejo pozornost nase 

strah je močno sredstvo. 

nevem 

ker slabe bolj pritegnejo, tako, da imajo ljudje občutek, da se njim ne godi tako slabo. 

več negativnih novic, ker ljudje enostavno ne razmišljajo pozitivno, vse jih bolj zanimajo 

negativne novice, zato jih je več. 

ker vedno več pišejo o nesrečah in črni kronimi 

ker je to najbolj brano..oz.gledano. 

ker ljudje prej opazijo slabo kot dobro in tudi slabe novice so bolj brane, pritegnejo več 

pozornosti. 

ker je sama negativa na svetu 

ker mediji napihujejo 

tako pridobijo večjo pozornost od ljudi. 

bwo 

senzacija, večja branost 

ko slišimo slabo novico, želimo o tem več prebrati, ter tudi iz slabih novic se lahko nekako 

nekaj naučimo. 

ker to ljudje beremo 

slabe novice imajo vec zanimanja med ljudmi. 

ker v svetu je vec dobrega kot slabega in mediji nas vedno bolj zasipajo z negativnimi 

novicami kot s pozitivnimi ker mi ljudje prvo slisimo tisto slabo potem dobro.. 

ker ljudi bolj privlaci k branju/ sledenju 

ker mediji kot nosilci druzbene odgovornosti objavljajo aktualna dogajanja, ki pa so tako 

pozitivna kot negativna. so pa negativne novice vsekakor veliko bolj izpostavljene kot 

pozitivne, za kar je krivo tudi obcinstvo. 

ker je tega po svetu vedno več in pritrgne bralce 



 

 

borba po popularnosti in uspehu. brezveze. krneki. 

ker berem novice. 

negativa na svetu 

ker ljudje berejo/slisijo novice ki jih spravljajo v dobro voljo. 

da je gledanost večja 

usega je enako 

ker so negativne novice bolj senzacionalne, povečajo gledanost in ljudje ob spoznavanju 

vseh tragedij, ki se dogajajo okoli njih, se počutijo, da sami živijo še kar dobro. 

slaba novica/reklama po pravilu pritegne več ljudi. je pa tudi dejstvo, da se s serviranjem 

slabih novic lažje obdrži ljudstvo v melanholiji in pesimizmu. 

politika 

več ljudi bere negativne novice. 

ljudje raje berejo kako gre drugim slabo ker verjetno le nata način pozabijo da so tudi sami 

v dreku. žal slabe novice ljudi razveselijo... 

verjetno ljudje bolj padajo na negativne novice in je zato prodaja večja 

ne vem 

globalizacija je tudi eden izmed razlogov za taksno dogajanje. ljudje niso strpni, vse vec je 

revscine. 

zaradi zakonodaje, ki narekuje raznolikost 

nacrt voditeljev je zanemarjenje ljudi 

zaradi občinstva 

ker se dogaja vec slabega kot dobrega 

mogoce zaradi okolja in ljudi 

 

Spol  % 

Moški 24 40,70 % 

Ženska 35 59,30 % 

 

Starost  % 

do 18 8 13,60 % 

19 - 30 22 37,30 % 

31 - 50 17 28,80 % 

51 - 60 7 11,90 % 

61+ 5 8,50 % 

 

Izobrazba   % 

Nedokončana OŠ 2 3,40 % 

Dokončana OŠ 8 13,60 % 

Dokončana SŠ 30 50,80 % 

Dokončan dodiplomski  16 27,10 % 

Dokončan mag. ali dr. 3 5,10 % 

 

  



 

 

Priloga 3: Rezultati analize naslovnic 

DELO 

NEGATIVNE OSTALE 

1. julij 2017 

1. Klic na pomoč 

2. Nekdanje teroristke ne bo 

3. Parkirišče hiša duhov 

 

1. Rogljič za sanje in zgodovinsko 

rumeno majico 

2. Premijsko uživanje z vetrom v laseh 

3. Prvi udarec za Tigerja Woodsa 

4. Mosul skoraj osvobojen 

5. Morska meja 

6. Menjava nadzornikov Luke Koper 

7. »Razglašati zmago pomeni imeti 

zelo kratek zgodovinski spomin« 

8. Poletje v Ljubljani 

9. Dan potem 

3. julij 2017 

1. Papež Frančeškin odpustil še enega 

kardinala 

2. Kisovčani proti Kumplastu 

3. Nezakonito premoženje 

4. Zaskrbljeni prebivalci Razkriža 

5. Vrisk panično išče milijone 

6. Oholost in pohlep 

1. Zakon o drugem tiru bi padel, a le, 

če bi prišlo dovolj volilcev 

2. Ista plaža 

3. Izbirčnost se obrestuje 

4. Delodajalec mora vlagati v delavce 

5. Srebro za plezalko Mino Markovič 

4. julij 2017 

1. Nevarna nova pravila 

2. Preveč svinca in kadmija v večini 

celjskih vrtcev 

3. Topla voda zavira zviševanje plač 

4. Nova tožba zaradi otroške srčne 

kirurgije 

5. Dogovor ali konec vladavine prava? 

6. Cepci 

7. Filozofija praznine 

1. Ni samo »plaža« za na plažo 

2. Goro Osojnik: Igramo za 

Ljubljančane, a dobrodošli so vsi 

3. Arbitražna turneja 

4. Kitajska pot gre skozi Rusijo ... do 

Evrope 

 

 

6. julij 2017 

1. Po udarcu s komolcem že zapustil 

Francijo 

2. Množično grobišče 

3. Evropska Unija hoče zapreti 

Sredozemlje in odgnati begunce  

4. Z drogovi in plakati Plečnik težko do 

Unesca 

 

1. Novoodkrite matične celice 

sposobne obnavljati hrustanec 

2. Neposlušnost je ženskega spola 

3. Nove Volitve v Vzajemni 

4. V Rimu dan D za svetovni dan čebel 

5. Politični vrh 

6. Na vrsti je merjennje moči v krki 

7. Slovenija politično enotna do 

reševanja meje s Hrvaško 

7. julij 2017 

1. Donald Trump: Zahodna civilizacija 

je ogrožena 

2. Pobuda, polna pasti 

1. Michael Goldberg: Pri start-upih ni 

razlik med Ljubljano in Hanojem 

2. Atol Bikini je radioaktiven, bikini je 

še aktiven 



 

 

3. Arbitražna sodba in prijatelji 

4. Vodne igre moči 

5. Sajeta polnoletna in v dobri kondiciji 

6. Najvišji obisk 

7. Danilo Turk: Svoboda plovbe je 

pomembna! 

8. Krkina dividenda bo 2,75 evra 

9. Mejaška mati ali botra? 

8. julij 2017 

1. Odhaja Trumpova slaba vest 

2. Interpelacija proti ministrici za 

zdravje 

3. Smeh, ki postaja vse bolj grenak 

1. Prihodnost bo brez volana 

2. Brežice na pragu turističnega 

zveličanja 

3. Kaj bo zraslo iz porušenega Kolizeja 

4. Umetnost v črnem 

5. O kakšnem »stiku« se pogovarjamo? 

6. Črne obleke za svetlo koncertno 

prihodnost 

7. Cirkus Trumputin 

8. Mejaši 

9. »Pozitivna kemija« na prvem 

srečanju Trumpa in Putina 

10. julij 2017 

1. Plinovod, ki razdvaja Evropo 

2. Na spolzkih tleh 

 

 

1. Nogometni prvak BiH ni brezzobi 

tekmec Maribora 

2. Janeza Škrabca zelo zanima drugi tir 

3. Intervju z Goranom Klemenčičem 

4. Suveren brez stricev 

5. Izdatki v kulturi 

6. Dve plati medalje 

7. Danes končno poročilo o Kemisu 

8. Končuje se stomiljonski posel z 

Merkurjem 

9. Konec tranzicijske zgodbe 

10. Razsodba arbitražnega sodišča 

pognala SMC navzgor 

11. julij 2017 

1. Bolnišnice dolžne dobaviteljem, 

izplačilo plač negotovo 

2. Zadnja pomoč 

3. Nerešeno vprašanje med Slovenijo in 

Hrvaško 

 

1. Jiapeng Nie, vse bolj iskani kitajski 

glasbenik 

2. Ljubezen po japonsko: silikonske 

lutke 

3. Namesto gomulk kupujejo dvopodne 

garniture 

4. Turčija pred obletnico puča 

5. Ukrajinec na čelu trgovskih vitezov 

okrogle mize 

6. 22 let od genocida v Srebrnici 

7. Tojnico bo treba temeljito sanirati 

8. Poklon žrtvam genocida na 

varovanem območju v Srebrnici 

9. Iphone in kokoši 



 

 

12. julij 2017 

1. Plameni pod Trumpovo grmado 

2. Bitka pri Savudriji 

3. Naročanje storitev iz delavcev dela 

blago 

1. V osrčju Hercegovine dan D za 

Mariborčane 

2. Pixies, veseli depresivci iz Bostona 

3. Skrivnostni gozd Slovenije 

4. Zamenjave v tožilskih vrstah 

5. Kraljica severnega Jadrana 

6. Prvi posegi za prijaznejšo plažo ob 

nekdanji cesti 

7. Padajo zadnji klasi žita 

8. Nemška alternativa za Zahodni 

Balkan 

9. Zvezdniki in statisti 

10. Tisoči zaznamovali obletnico 

genocida 

13. julij 2017 

1. Sprava ob žrtvah in nadaljevanje 

razdora 

2. Slovenija in Hrvaška vsaka na 

svojem bregu 

3. Je Rudolf Nurejev za vselej pregnan 

iz  Bolšoj teatra? 

4. Stanovanjska politika zgolj za 

multinacionalke 

5. Pri regulaciji konoplje brez napredka 

6. Občini slabo kaže pri uresničevanju 

zavez do Ikee 

1. Kako je zvenelo, piskalo in donelo v 

pradavini 

2. Poklici prihodnosti 

3. Prvo sprečanje 

4. Postoj 

5. Vozel 

6. Zavezani evropski prihodnosti 

14. julij 2017 

1. Kaj bo z ribiči, če ne bo rib? 

2. Najprej konsolidacija javnih financ, 

šele nato zvišanje plač 

3. Hrvaška strategija pozabljanja 

1. Če si Boris Becker, si v središču 

pozornosti 

2. Filmi v službi državne varnosti 

3. Erjavčeve izjave s kontekstom 

4. Sodišče odloča o Tošićevem 

premoženju 

5. Vabilo k sožitju, miru in spravi 

6. V plačnem kotlu 

7. Rubikovo vprašanje 

8. Državniška gneča v Parizu 

15. julij 2017 

1. Slabše kakovosti predvsem izdelki 

trgovskih znamk 

2. Na bolniški več kot devet let 

1. Najboljši audi tega trenutka 

2. Grossmannov festival fantastičnega 

filma in vina 

3. Po skupščini Gorenja 

4. Leto sprememb in utrjevanja 

avtoritarnosti 

5. V pričakovanju 80 milijonov za 

kanalizacijo 

6. 14. julij 

7. »Kritike so večinoma nesmiselne« 

8. Tresla se je gora 



 

 

9. Črno-bele jadralke 

10. V centru razkopano še zadnje 

nabrežje 

17. julij 2017 

1. Eden ključnih izzivov je 

pomanjkanje delovne sile 

2. Za odvetnike v dveh letih prek 300 

tisočakov 

3. Edvardu Ovnu spet sodijo zaradi 

mešetarjenja z zemljišči 

1. Livija Pandur: Magična energija 

gledališča kot pot do srca 

2. Rado Antolovič: »Luka lahko in 

mora delati veliko bolje« 

3. Skrajšani ali še dolga pot zakona o 

RTV? 

4. Utrjevanje popolne oblasti 

5. Zmerno zadovoljni s sodbo o meji 

6. Konec zdravniškega oglaševanja 

7. EPP po zdravniško 

8. Rekordni osmi Wimbledon za 

Federerja 

18. julij 2017 

1. Gori v Dalmaciji, Črni gori in BiH 

2. Odbojkarji izgnani iz komercialne 

lige 

1. Pr'Hostar najbol gledan slovenski 

film 

2. Jane Austen bo po dvesto letih 

doletela velika čast 

3. Rezultati pobude treh morij 

4. Brexit 

5. Mercator ne sodi pod Lex Agrocor 

6. Ločitveni postopek EU in Velike 

Britanije se je začel zares 

7. Obojestranski interes 

8. Kavo, prosim! 

19. julij 2017 

1. Sredozemsko morje solz in pomoč v 

Afriki 

2. Propad napada na Obamacare 

3. Dalmacija v plamenih 

4. Vsak četrti bolnik čaka na operacije 

nedopustno dolgo 

5. Teran postaja hrvaška sorta trte v EU 

 

1. Treba je preskočiti Zrinjski in nato 

reči hop 

2. Slovenski biseri narave 

3. Poletna sporočila iz NSI 

4. Medved, volk, ris in kmet lahko 

mirno sobivajo 

5. Čakam, čakaš, čaka 

6. Ključavnica 

7. Nižanje cen stentom 

20. julij 2017 

1. Nadzora javnega interesa v kulturi ni 

2. Vojna s patološkimi mikrobi ni 

nikoli končana 

3. Zdravstvena panika ameriških 

republikancev 

1. Ko pianistka zasliši glas Johna 

Malkovicha 

2. Kam po kadrovsko štipendijo 

3. Še višji rekord od lanskega 

4. V Makedoniji proces desetletja 

5. Povabilo za nakup 

6. Zgodovinski podvig 

7. Bruselj rožlja s 7. členom 

8. Pat desnice 

9. Lokalno in globalno 



 

 

10. Nova vijolična veselca v Ljudskem 

vrtu 

21. julij 2017 

1. Po požaru,  

2. Erotične maserke žrtve izkoriščanja 

3. Rak senatorja McCaina omajal 

desnico 

1. Z zmaji in razgaljenimi oprsji 

2. Svet, obrnjen na glavo, a poln 

vedrine 

3. Arbitražna sodba zadeva pravo EU 

4. Licence za raftarje da ali ne 

5. Kje je zapuščina Mure 

6. Po ena patentna prijava na dan 

7. Davek ostaja na ledu 

8. Čez prvo oviro 

9. Glavne vloge gasilcev 

22. julij 2017 

1. Mestni Big Ben je ugasnil 

2. Požar v Zalogu 

3. Za 72 milijonov anomalij 

4. Tudi poklicni gasilci pripravljeni na 

stavko zaradi plač 

1. Ko si enkrat metalec, si vedno 

metalec 

2. Christopher Nolan filme režira, kot 

bi se vojskoval 

3. Upravljanje državnih nepremičnin 

4. Obvezni delež za likovna dela 

5. Realnejše merjenje izpustov 

6. Minister Erjavec brez rokavic o 

Hrvaški 

7. Več rama 

8. Referendum o drugem tiru bo 24. 

septembra 

24. julij 2017 

1. Preiskovalne komisije z več dima kot 

ognja 

2. Pregon nevladnih organizacij 

3. Karl Erjavec: Hrvaški ni mogoče 

zaupati 

4. Roparja peljal na delo 

5. Kitajska in Rusija dvigujeta valove v 

Baltskem morju 

6. Po požaru v novomeških ekosistemih 

1. Po poročanju o Savi Re tudi o ugledu 

Adrisa 

2. Spletišče različnih ustvarjalnih 

energij 

3. Zgodovinska dirka za Britance in 

Slovence 

4. Velika večina za tretji pas na 

avtocesti 

5. Po skoraj 25 letih nova resolucija o 

družinski politiki 

6. Družinski pospešek 

25. julij 2017 

1. Dokapitalizacija zdravstva 

2. Umazana, mračna zgodba Iana 

McEwana 

3. Dvajsetmilijonski črni oblak 

4. Tudi ZZZS v rdečih številkah 

1. Ljubljana – tudi mesto čarobnih teras 

in iluzij 

2. »Gremo brez nahrbtnikov« 

3. Tri leta sanacije 

4. Proti evropski »inkviziciji« 

5. Dan D za operacijo Bomba 

6. Sporočilo svetu 

7. Proti konkurenci z nakupom 

televizije 

8. Slovenski vojaki so še na Trdinovem 

vrhu 



 

 

9. Borovnice 

26. julij 2017 

1. Ankara vse dlje od evropskih 

vrednot 

2. Gladina termalne vode upada 

1. Craig, Nolan, Adele, zmagovita 

kombinacija za bondiado 

2. Tudi v Dolenjskih Toplicah je že 

marsikdo znova shodil 

3. Bo vlada dala 200 milijonov za 

bolnišnice? 

4. Četrti poskus ukinitve DSU 

5. Tekma za vesolje 

6. Zemanta ima deset let in novega 

lastnika 

7. Od neuspeha, prek preboja vse do 

globokega vesolja 

8. Pogled z višine 

9. Potovanja 

10. Le dve manjši nadzorovani 

eksploziji 

27. julij 2017 

1. Še ena pravna zaušnica Hrvaški 

2. Davkoplačevalci jamčimo za skoraj 

7 milijard evrov 

3. Boj za cenilski posel neizprosen 

4. Brez rešitve 

1. Plačan, neomejen dopust? Ne, ni šala 

2. Za meter stanovanja sredi Londona 

16,5 tisočaka 

3. Zvezde evropskega petja spet doma 

4. Rekorderka v spraševanju SDS 

5. Vojaški bobni donijo na Himalaji 

6. Količke stran! 

7. Iz jezera bodo spustili vodo 

8. Poroštvena bomba 

9. Turist 

10. Marcos Tavares še ni rekel zdanje 

28. julij 2017 

1. Pri motoristih je tveganje za smrtno 

nesrečo 40-krat večje 

2. Več škode kot koristi 

3. Sumov za milijardo, obsodb za 30 

milijonov 

1. Tomaž Lah: Na zaposlene gledam 

kot na partnerje 

2. Damjan Damjanovič: Posegel sem v 

njihov fevd 

3. Vrtce tudi v podjetja in na fakultete 

4. Grafiti – umetnost ali vandalizem? 

5. Igre za male sive celice 

6. Most izdihljajev 

7. Vzrok in posledica 

8. Ko plaža ni le plaža 

9. Čakajo še tri podpise 

29. julij 2017 

1. Česa se boji direktor Marijan Papež 

2. Lovke ekomafije segajo tudi v javni 

sektor 

1. Amira Medunjanin: Sevdalinke 

izpod gorskih vršacev 

2. Marcedes razreda S želi ostati na 

vrhu 

3. Furlanu še šest let mandata? 

4. Julij ob soči: MetalDays 

5. Nov davčni paket 



 

 

  

6. V Domžalah leseni blok 

7. Prebujanje Lisce 

8. Zakaj ne bližnjice? 

9. Minister Peršak: Vzroki za razrešitev 

Damjanoviča obstajajo 

10. Boža in lomi 

31. julij 2017 

1. Izkoriščevalske pogodbe 

2. Za pomoč pri ropu ne bo odgovarjal 

1. Dončić in Randolph velemojstra po 

okusu Slatinčanov 

2. Še vedno mlajši kot mi vsi 

3. Intervju z Jožetom Horvatom 

4. Varstvo potrošnikov 

5. Polne postelje na Gorenjskem 

6. Simbol razumevanja 

7. Marjan Šarec se kaže kot močan 

kandidat 

8. Kakšne volitve neki 



 

 

DNEVNIK 

NEGATIVNE OSTALE 

1. julij 2017 

1. Razkržje besno pričakuje premierja 

Cerarja 

2. Kreativno cono bodo jeseni porušili 

3. DUBT predlaga še eno prisilno 

poravnavo 

1. Magna je terna, ki se nam je 

prikazala. Je kot medžugorska 

Marija, če hočete. 

2. Take kleti so samo na Bizeljskem 

3. Po štirih nadzornikih na vrsti 

uprava? 

4. Nemčija: Uzakonitev istospolnih 

porok 

3. julij 2017 

1. Gurs spreminja podatke brez 

vednosti lastnikov 

2. Raje bakterije v vodi kot več za 

položnice 

3. Ko je problem še center za socialno 

delo 

1. Premier Cerar: Slovenci v Slovenijo 

2. Za francoski prevzem ni več ovir 

3. Minipleksa še ni v občinskem 

proračunu 

4. Kanada: Praznovanje ob 150. letnici 

združitve kolonij v državo 

4. julij 2017 

1. Agencijski delavci namesto redno 

zaposlenih 

2. Za volanom tudi 300 ur na mesec 

1. Dončića nista naredili ne mama ne 

stara mama 

2. Pogovori iz prisluhov so bili preroški 

3. V Begunjah rastejo in zaposlujejo 

4. Na Kapiteljski njivi izkopavajo že tri 

desetletja 

5. Da je nedolžen, bi prisegel na Koran 

6. Ljubljana festival: Najstarejši ruski 

orkester sinoči v Cankarjevem domu 

5. julij 2017 

1. Severna Koreja: Režim proslavlja 

prvo uspešno izstrelitev medcelinske 

rakete 

2. Strokovne študije: sredinski 

reševalni pas je neučinkovi 

3. Delna poravnava s toženci 

4. V ponedeljek spet o rušenju Ljerke 

Bizilj 

1. Šmarna gora in njena konkurenca 

2. Nevladne organizacije za prosti čas 

3. Podpora iz Bruslja: Razsodbo je 

treba uresničiti 

6. julij 2017 

1. Ustavilo ga ni niti šest strelov v 

pnevmatiko 

2. Z gliserjem celo v avto 

1. Počitniško varstvo otrok 

2. Štiri regije in petzvezdnična 

doživetja 

3. Bicikelj se širi, oglasne vitrine se 

množijo 

4. Končno gondola do Vitranc? 

5. V Tomačevem ne bodo rušili zidanih 

bivališč 

6. Ljubljana 

7. julij 2017 



 

 

1. Bolnike so silili v nakup očal 

2. Tri inšpekcije nad poslovne prakse 

3. Naj politikom verjame, kdor jim 

hoče. Jaz jim za zdaj ne morem. 

1. Robin Food tudi s trgovino brez 

embalaže 

2. Prlek je preveč rad gledal akcijske 

filme 

3. Grdki ugotovili, da JEK 2 ne 

potrebujemo 

4. Poljska: Slovensko-hrvaški dvoboj 

za Trumpovo naklonjenost med 

vrhom Pobude treh morij 

11. julij 2017 

1. Ljubljana: Bežigrajski dvor še naprej 

globoka jama ali vendarle ...? 

2. Suspendirana Dragica Kotnik nazaj v 

službo 

3. »Tako slabo še ni bilo, pa še slabše 

bo« 

4. Vrhničani ugotovitvam ne verjamejo 

5. Napovedi o naslovu prvaka niso 

realne 

1. Pop Tv za 230 milijonov evrov k 

Telemachu 

2. Odškodnina za objavo honorarjev? 

12. julij 2017 

1. Zakaj je Samo Milič Hribar moral 

oditi 

2. Trumpov tast s tožbo nad Požarja 

3. Pri hotelskih zmogljivostih 

zaostajamo 

4. Spomenik sprave ali spomenik 

razdora? 

1. Po arbitraži danes prvi vrh Cerar-

Plenković 

2. Upravno sodišče dokončno zavrnilo 

zahtevek nadškofije za Baragovo 

semenišče 

13. julij 2017 

1. Odločitev o usodi vodstva znova 

preložili 

2. SDH skriva pogodbe kot kača noge 

3. Pod kolesi končala tudi medvedja 

mati 

1. Dan, ko so v Wimbledonu padale 

legende 

2. Znak dobre volje brez odgovora 

3. Plečnikov Južni trg v Ljubljani bi se 

lahko uresničil 

14. julij 2017 

1. Strah pred Jankovićevim učinkom 

domin 

2. Denar za plače bodo »reševali« z 

delnicami 

1. Najglasnejši in najbolj molčeči 

»poslanci« 

2. Naša stabilnost je pomembna za 

Evropo 

3. Sprememba javnega statusa bi 

žičnicam odprla pot do javnega 

denarja 

15. julij 2017 

1. Dokazano: naša Milka ni kot 

avstrijska 

2. Po kaznih je Bled najbliže Hvaru 

3. Kolesarski bogovi lahko počnejo, kar 

želijo 

1. Skrivni mož, ki bi bil Alahov 

državnik 

2. Mandarić: Olimpija bo Juventus 

3. Centimetre kože merijo v tisoče 

evrih 

4. Revolucija na slovenskem trgu piva 

17. julij 2017 



 

 

1. O višjih plačah in modelu spet po 

poletju 

2. Rožna dolina še zdaleč ni (več) 

gosposka 

3. Festivali kot odganjalci mrtvila 

1. Primož Roglič z zgodovinsko 

uvrstitvijo 

2. Dosežki šol na maturi še vedno tajni 

3. Zmerno zadovoljni z arbitražno 

razsodbo 

4. Tenis: Federerju v Wimbeldonu 

zgodovinski osmi naslov 

18. julij 2017 

1. Članica uprave nenadoma ne pokaže 

več pogodb 

2. Na škofjeloški trati požar kot 

katastrofa 

3. Vetrnice tudi na občutljivih 

območjih 

4. Branko Grims očitno ve več kot 

policija 

5. Hrvaška: požari v Dalmaciji se 

bližajo mestom 

1. Olimpija je proti Celju le umirila 

strasti 

2. Janković se rešuje tudi s pomočjo 

SDS 

19. julij 2017 

1. Ministrstvo mečka, bolniki plačujejo 

2. Stroka ne podpira Toninovih idej 

1. Burno iskanje rešitev 

2. Naokoli z rikšo na električni pogon 

3. Slovenija bi ozemeljsko suverenost 

najprej uveljavljala v Piranskem 

zalivu 

4. Vrh držav Jadranske listine: 

Ameriški podpredsednik se ni 

opredelil do arbitražne odločitve 

20. julij 2017 

1. Mišje leto je prineslo porast nevarne 

mrzlice 

2. Komisija grozi Poljski z odvzemom 

glasovalnih pravic 

3. Zbil kolesarko, krivde ne priznava, 

1. Najboljših osem slovenskih gostiln 

po mnenju Ane Roš 

2. Nakup bi bil politična poteza 

3. Kitajci dokončno lastniki 

4. Znamenitost so tudi potopni 

smetnjaki 

5. Šport: Velika zmaga Primoža 

Rogliča na Touru 

21. julij 2017 

1. Ob avtocestah bencin dražijo 

biogoriva 

2. Novo Mesto: Hud požar v tovarni za 

predelavo lesne biomase 

3. Markovich, »falirani« dunajski 

deček 

4. Cerarjevi vladi ne diši 

nepremičninski davek 

1. Arbitraža: Evropska komisija se čuti 

pristojno 

22. julij 2017 

1. Kdo je odgovoren za iztirjanje 

vlaka? Kaže, da nihče 

2. Tudi na Koleziji je zavrelo zaradi 

vilablokov 

1. Školjčišče kot prvi korak k 

uresničevanju 

2. Najučinkoviteje bi ga pogasila dobra 

nevihta 



 

 

3. Na otvoritvi spomenika sem bil 

neznani leteči predmet 

3. Moni Kovačič, slovenska Kim Wilde 

24. julij 2017 

1. Težave z odpadki rešujejo na 

različne načine 

1. Vrhovno sodišče je za razkrivanje 

2. Vlada pušča in dviguje plače 

3. S pravdami preprečili divje 

lastninjenje 

4. Narava je precej lepša od imena 

5. Gorenjci hočejo vedeti, kje se bodo 

zdravili 

6. Kolesarstvo: Froome še četrtič 

zmagovalec dirke po Franciji 

25. julij 2017 

1. Oddelek zaprli, na bolnike pozabili 

2. Socialno »nezrela« sta se umora 

zavedala 

3. Nekdanji sodnik o »debilnosti« 

4. Štiri »nedolžna« srečanja z Rusi 

1. Po polfinalu v Riu napad na 

londonske finale 

2. Del računa bo poravnala država 

3. Trk športa in kulture 

4. Poljska: Predsednik preprečil 

izolacijo držve 

26. julij 2017 

1. Bolnike z rakom pljuč bi na 

preizkave poslali na Hrvaško 

1. Štefančevo nagrajevanje poslušnih? 

2. Zemanta pristala v rokah Izraelcev 

3. Zagotovljeno parkirišče tudi v 

središču mesta 

4. Kranjska Gora je slvenski Arlberg 

5. Slovenska vojska kuha za tabor SDS 

6. Deaktivacija bombe: Operacija 

Vurberg uspela 

27. julij 2017 

1. Zakaj je umolknil Karl Erjavec 1. Vsa otroška kadiologija ostaja pri 

nas 

2. Za podjetja dvakrat toliko denarja 

kot lani 

3. Republikanci Obamacara nočejo dati 

4. Za Kozolec II občina še čaka na 

dovoljenje 

5. Poletna reportaža: Vrbsko jezero 

6. Sodišče EU: Na Hrvaško mora več 

prosilcev za azil 

7. Maribor: Slovenski nogometni prvak 

na dobri poti do lige prvakov 

28. julij 2017 

1. Bolniki z rakom pljuč le rešeni, 

bolnišnice ne  

2. Fakultetni posel v zasebne žepe 

 

1. Tisto pastirsko naselje z jezercem 

2. Podatke Gursu sporočajte sproti 

3. Matić (ne) odhaja, Mišič (ne) 

prihaja? 

4. Ljubljana: Plačna skupina J pod 

streho, novosti tudi za učitelje 

29. julij 2017 



 

 

  

1. Obamacare ostaja, odnosi z Moskvo 

se zapletajo 

2. Brisačne bitke na hrvaških plažah 

3. Ob priznanju bi se mileje obsodila 

1. Ob bivanju v Nepalu za nekaj časa 

zbledi ves človeški napuh 

2. Pleskajo, krampajo in lopatajo 

3. Vse več Rusov se seli v Slovenijo in 

kupuje nepremičnine 

31. julij 2017 

1. Čakalne vrste in za mnoge previsoke 

cene 

2. Storilec jo je odnesel brez kazni 

1. Franc Kangler utegne postati »čist 

kot solza« 

2. Cacao: Brez »plastičnih« okusov 

3. NA Rudniku bodo gradili parkirno 

hišo in širili supernovo 

4. Danes poteče rok za doplačilo 

dohodnine 

5. Spominska slovestnost pod Vršičem: 

Pomen sodelovanja in prijateljstva  



 

 

SVET 24 

NEGATIVNE OSTALE 

1. julij 2017 

1. Krivica jo spravlja ob živce! 

2. Pred umorom jo je zasledoval 

3. Kriva za smrt 78-letnika 

1. Popolna preobrazba v le sedmih 

dneh 

2. Prsata starleta omrežila mladega 

Tilna!? 

3. julij 2017 

1. Ljubosumen Simon ubil Klavdijo 

2. Je vaš dom res zdrav in varen? 

1. Končno pokazala trebušček 

2. Avstrijci trdijo: Melania je naša 

4. julij 2017 

1. Tajni dosje o Jovanki Broz 

2. Sinu krade sladkarije! 

3. Kakšni bodo ukrepi zoper 11-letnega 

osumljenca? 

1. Kako navezati stik z angeli 

2. »Našla sem ljubezen svojega 

življenja!« 

5. julij 2017 

1. Mojemu sinu so izdrli oko 

2. Izbruh mišje mrzlice v Sloveniji 

1. Turistična patrulja: Središče ob 

Dravi 

2. Tako se lahko izognete cestninam na 

Hrvaškem 

3. Slovenski zvezdniki uživajo na 

dopustu 

6. julij 2017 

1. Na embalažah so zapisane laži 

2. Mirela je strta do konca 

3. Krivdo zvalil na mrtvo Živo B. 

4. Bo Hrvaška izgubila še Istro?, 

5. Kardinal ujet v divjih orgijah 

0 

7. julij 2017 

1. Prihaja peklenska vročina 

2. Slavko Ivančič: Kot gladiator sem se 

boril za življenje! 

1. Simbolika čevljev v sanjah 

8. julij 2017 

1. Temna plat vašega horoskopa 

2. Priznala, kako greši 

3. Trenutki groze za Melanio Trump 

1. Znane Slovenke zasačene na dopustu 

10. julij 2017 

1. Krvava noč na Modrijanih 

2. Spet se širi kuga 

3. Neznanci pridnim vrtičkarjem 

kradejo pridelke 

1. V enem tednu 4 kilogrami manj! 

2. Vesela in poskočna nosečnica 

11. julij 2017 

1. »Dobil sem novo nespodobno 

povabilo« 

1. Shujšajte in ne boste več poraščeni 

2. Uroki, ki prikličejo denar 

3. Razkrivamo novega lastnika Grediča 

12. julij 2017 

1. Emil z motorjem zapeljal v smrt 1. Turistična patrulja v Kobaridu 



 

 

2. Hrvaški gostinci mečejo turiste s 

plaž 

3. Živčni zlom jo je uničil 

4. Seksi vremenarka dala odpoved, 

zapustila bo Slovenijo 

13. julij 2017 

1. Primož (23) izsiljeval lastno mater in 

ji grozil s smrtjo 

1. Uporabite lastne preroške moči 

2. Ljubica odšla, Harry će zasačen z 

drugo! 

3. Počitniški užitki naših politikov 

4. Slovenci smo pametnejši od Hrvatov 

14. julij 2017 

1. Bavčar ne gre v zapor! 

2. Jože se je razstrelil pred lastno hišo 

3. Kdo je Milivoju zažgal sto bal sena? 

1. Znebite se rdečih polžev 

2. Gredič v roke Simona Simčiča 

15. julij 2017 

1. Skrivnost, ki buri duhove, zakopana 

v grobu 

2. Uničite fotografije pokojnih 

1. Ženske pod nož, da bi bile podobne 

Melanii 

17. julij 2017 

1. Na žalost še ni čas za obljube 1. Hujšajmo z grškim zajtrkom 

2. Takšen dopust so si privoščili! 

18. julij 2017 

1. Počitniške spletne goljufije 

2. Zgorela tudi dva prašička 

3. Kruti pošasti stisnili v kot! 

4. Božo (48) je z motorjem zapeljal v 

smrt 

1. Ni me več sram! 

19. julij 2017 

1. Ogenj požira Dalmacijo 1. Turistična patrulja v Lendavi 

2. »Ljubiva se bolj kot kadarkoli« 

3. Luksuz na morskih valovih 

20. julij 2017 

1. Nesrečne kombinacije nebesnih 

znamenj 

2. Zlovešča tajna večerja med Putinom 

in Trumpom 

3. Ekstremna suša uničuje Slovenijo 

4. Rdeči čeveljci, ki burijo duhove 

1. Ujeti pri novih poslih 

21. julij 2017 

1. Priklopljen na aparate 

2. Streho je zajel rdeči petelin 

3. Usodni padec idrijskega profesorja 

1. Razvajen otrok? To so rešitve! 

2. Slastne bučke na 1000 in 1 način 

22. julij 2017 

1. Pozor pred tatovi na plažah! 

2. »Strah me je ostati sam!« 

3. Odgovorna za uničujoče požare? 

4. 87-letni Ivan Grobin umoril ženo 

Ano 

1. Branimir namesto zaklada našel 

letalsko bombo 



 

 

  

24. julij 2017 

1. Sodba morilcu razveljavljena 

2. Prihaja totalno uničenje 

1. V enem mesecu 15 kilogramov manj 

2. Čudežni napitek vojvodinje Kate 

3. Nič več Gradbinec, zdaj je čas za 

šov! 

25. julij 2017 

1. Gomazeči ščurki so zdravju nevarni 

2. Življenje tvegajo za pičlih 660€ 

1. Spet gre k lepotnemu kirurgu 

26. julij 2017 

1. »Diana bi bila babica iz nočne 

more!« 

2. Branimirju grozi do pet let zapora 

3. Erik peljal po napačnem pasu in 

umrl 

1. Turistična patrulja v Metliki 

2. Prešteli smo njene milijone 

27. julij 2017 

1. Propadli resničnostni zvezdniki 

2. Prihaja čas njenih grozljivih 

napovedi 

1. Novi recepti: vlagamo zelenjavo 

2. Za SDS kuha kar slovenska vojska 

28. julij 2017 

1. Odpustili Jerco in Anjo! 

2. Pretepena Mirela trepetala za 

življenje 

1. Pozor, prihaja pasja vročina! 

2. Vodič za zapeljevanje 

3. Iz svoje vagine izdelala kanu 

29. julij 2017 

1. V Vodicah so pili fekalije 

2. Kdo jim podtika požare? 

3. Slovo princa Wiliama 

1. Kaj sploh krije evropska kartica? 

2. Razkrivamo, kako je rešil svoje vile 

31. julij 2017 

1. Na visokem Kaninu ga je čakala 

smrt 

2. Šokantni arhivski posnetki 

1. Super dieta s hladnimi juhami 

2. Zadnji test za Cerarjevo vlado 

3. Bolj seksi kot kdajkoli 



 

 

SLOVENSKE NOVICE 

NEGATIVNE OSTALE 

1. julij 2017 

1. Pod Krvavcem se zbujajo s 

podganami 

2. Umor 

3. Trije so ga nabunkali in mu zlomili 

čeljust 

1. Pokličite in molijo za vas 

2. Z Novicami in Hišo sonca na trening 

k Vilfanusto žensk bo tudi letos 

naskočilo triglav 

3. julij 2017 

1. Svoji Klavdiji prerezal vrat 

2. Strupena plastika med sadjem in 

zelenjavo 

3. 11-letnik na Debelem Rtiču posilil 6-

letno deklico 

1. Kori dobil stavo za šest ur 

2. Hrčkov sindrom rešil diplomata 

4. julij 2017 

1. Zdravilišče zapustilo 13 družin 

2. Hoteli so jo odklopiti, a Tija gre 

šestemu čudežu naproti 

3. Krčmo in hišo pod spomeniškim 

varstvom zalila voda s fekalijami 

1. Najmlajši Valvasor je še v plenicah 

2. Tomaž Domicelj se bo poročil 

5. Julij 2017 

1. Gasilci izgubili častnico Lidijo 

2. Spolno nadlegovala 13-letni Nemki 

1. Marjan si bo s tisočakom kupil novo 

čelado 

2. S hektolitrom v poletje naprej! 

3. Thompson odnaša še Ljerko Bizilj 

6. julij 2017 

1. Divjak policista zrinil s ceste 

2. Hrvate muči cerarjev tajni načrt za 

selitev 

3. Triglav nekaj časa brez Aljaževega 

stolpa 

1. Umirajočega lovca rešila gobarja 

2. Na Melodijah morja in sonca tudi 

Moni Kovačič 

7. julij 2017 

1. Predsedniškemu kandidatu ne bodo 

sodili 

2. Klavdijo je pogubila ljubezen 

3. Policisti pisali lažne zapisnike nesreč 

1. Lepotica se je pred arbitražo poročila 

8. julij 2017 

1. Predsedniški kandidat osvajal dekle s 

penisom 

1. Za najino Mijo bova naredila vse! 

2. Pečečnikova 10-letnica boja za 

Plečnikov stadion 

3. Pri 84 letih bi vozila moped 

10. julij 2017 

1. Pet so jih rešili, ena končala v ognju 

2. Pijani zapornik policistoma ukradel 

avtomobil 

3. Režiser pornofilma ponujal 

prostitutke 

1. Predsodke so fantje zmetali v koš 

2. Debitant leta izdal že dva albuma 



 

 

11. julij 2017 

1. Spijo med mišmi in podganami 

2. Za umor sina bo dobil nižjo zaporno 

kazen 

3. Uslužbenec ministrstva s kamni nad 

rade 

1. Pred dojenčkom še poroka 

12. julij 2017 

1. Pozor pred medvedko, ki so ji 

povozili tri mladiče 

1. Iz goreče hiše rešil oba bratca 

2. Slovenija Plenkovićev drugi dom 

3. Bohinj vedno bolj v rokah Cerkve 

4. Katanec služi bolje od Zahovića 

13. julij 2017 

1. Ustrelil vnučka in dobil pogojno 

kazen 

2. Po medvedkih povozili še mamo 

3. Tudi po sprehodu vsak na svojem 

bregu 

1. Padalske izkušnje so jo rešile pred 

smrtjo 

2. Pred 50 leti na dresu grb in napis 

Slovenija 

14. julij 2017 

1. Razstrelil se je zaradi rubeža 

2. Vesov sin oropal zlatarno 

3. V avtu krvav sedež, slike otrok in 

grozilno pismo 

1. Najprej je rudaril, nato učil tenis 

2. Risi bodo dobili svežo kri 

15. julij 2017 

1. 17-letnik umrl na poti na pogreb 

2. Za sinovo smrt ne dočka niti 

opravičila 

1. Slovenija pomaga pogorelcem 

2. Slovenski sladoled v Dubaju 

17. julij 2017 

1. Morilec hoče kuhano ribo in fige 

2. Za policiste usodna 4. julij in 22. 

avgust 

3. Na obvoznico naj čakajo še 8 let! 

4. Dva gradova v rokah malomarnih 

lastnikov 

0 

18. julij 2017 

1. Ubil se jen na poti k sinčku 

2. Umor prenašal prek spleta, sojenje 

pa hoče brez medijev 

1. Požar na domačiji čudežno preživeli 

2. Marta Zore in Gojc iščeta pevce 

19. julij 2017 

1. Patrika niso mogli rešiti, zdaj 

pomagajo Anji 

2. Krava letela po zraku 

3. Slovenijo udarila suša stoletja 

1. Naši bankirji v mreži s hrvaško 

starleto 

2. Split ubranili pred ognjem 

20. julij 2017 

1. Znani profesor omahnil v smrt 

2. Staršem Ine, ki jo je ubil, pisal iz 

pripora 

1. Krkini gasilci olimpijski prvaki 

2. Zgodovinska zmaga na dirki vseh 

dirk! 

21. julij 2017 

1. Umoril jo je zaradi kapljic za oči 

2. Stenica napada hraste in ljudi 

1. Kenguru skočil gasilcu v naročje 



 

 

3. Z ventilatorji vso noč reševali krave 

22. julij 2017 

1. Amor reševal življenja, danes ga ne 

povoha nihče 

2. Po Kemisu nova ekološka katastrofa 

3. Roman Vodeb: Ženske bi me obesile 

za jajca! 

0 

24. julij 2017 

1. 21-letnega Jureta čelada ni rešila 1. Jutri bodo uničili bombo velikanko 

2. Juriju za nagrado še en mandat 

3. Z vpitjem pregnal medvetko z 

mladičema 

4. Plestenjak gre med igralce 

25. julij 2017 

1. Romi iz Save kradejo ribe 

2. Z glavo se je moral zaletavati v 

steber 

3. Ob posnetku mučenja sta se smejala 

1. Slovenski fuzbalerji hočejo v 

hrvaško ligo! 

2. Obiskala že 168 slovenskih jezer 

26. julij 2017 

1. Bomba je bila polna eksploziva TNT 

2. Slovenski medved na en mah ubil 

209 ovc 

3. Študija: naša dekleta so predebela 

1. V Beli hiši bodo sadili dolenjsko 

čebulo 

27. julij 2017 

1. Po umoru izgnali hudiča 

2. Pri Domžalah se bojijo novega 

Kemisa 

3. Černačev tajkun ne dobi dveh jurjev 

4. Bombe iz prve vojne le meter od 

osnovne šole 

1. Slak prebral sporočila v spodnjicah 

28. julij 2017 

1. Požigalec na Dolenjskem 1. Šefu univerze audi za 100 

tisočakov?! 

2. Ponuja nagrado za ukradena 

ameriška sedla 

3. V iskanju petega predsednika 

29. julij 2017 

1. Dušanka je mamo 16-krat zabodla 

2. Hišnik ravnateljico ovadil zaradi 

trpinčenja 

3. Najprej obsojen, danes vodi biznis s 

konopljo 

1. Kupil Novice, zadel stanovanje! 

31. julij 2017 

1. Matej pred smrtjo še zajokal 

2. Hvali se, da je psa zaklal in razkosal 

3. Skala usodna za gornika na Kaninu 

1. Se Prevc poslavlja od Slatnarja? 

3. avgust 2017 

0 1. Učiteljica bogati z izleti 

2. Pet evrov za sprehod s psom 

3. Medvedka se umika vročini 



 

 

  

4. Melania izbrala novo veleposlanico 

5. Igor Bavčar muhari v Bohinju 



 

 

PRIMORSKI DNEVNIK 

NEGATIVNE OSTALE 

1. julij 2017 

1. Deželna bilanca OK, Mediocredito 

pa ne 

1. Park 97, obnovili strelske jarke 

2. En sam subjekt za pristanišče 

3. Medobčinska zveza z novim 

predsednikom 

4. Tri desetletja nogometa 

5. Slovenija vztraja pri odredbi 

6. Vinu vitovska se obetajo lepi časi 

7. Istospolni pari do poroke in 

posvojitve otrok 

8. Želijo, da bi padel rekord vpisov 

9. Mature: ustni del izpita na liceju 

Slomšek 

10. V Tržiču spisek priporočil za tujce 

11. TPPZ ogrel publiko na Kongresnem 

trgu 

12. Lara Komar snema TV nadaljevanko 

3. julij 2017 

1. Stražniki zasegli 5 ton cigaret 

2. V Tržiču se je poškodoval skuterist 

1. Zakonske novosti za kmetijstvo in 

lov 

2. Glasba premagala tudi slabo vreme 

3. Turisti ga cenijo bolj kot domačini 

4. Skupna hiša, pravzaprav dve 

5. Noč razprodaj privabila ljudi 

6. Plenković za umiritev razmer 

7. »V Ljubljano odhajam polna 

enegrije, ki ste mi jo dali ...« 

8. Analiza volitev v Italiji in po Evropi 

9. Pouk slovenščine na italijanskih 

šolah 

10. V Trstu prvi izidi državnih izpitov 

11. Biserka Cerar (AK Bor) končala na 

12. mestu 

4. julij 2017 

1. Nobene pomoči Italiji 

2. Strela zaustavila žičnino na Kaninu 

1. Čez deset let drugačno mesto 

2. Univerza v Trstu na četrtem mestu v 

Italiji 

3. Joško Sirk na čelu hotelirjev 

4. Na Grezarju slovenska kolajna 

5. Zaključek mature v znamenju stotic 

6. Nov odbor v znamenju kontinuitete 

7. Največ nagrad onkraj meja pokrajine 

in dežele 

8. Kako omogočiti trajen razvoj 

turizma 

9. Za Blek Panterse tisočglava množica 



 

 

10. Cerar obiskal Piran 

11. SSG gre na Mittelfest 

12. Tudi mi smo bili na Vascovem 

koncertu 

13. V Ronkah imajo novo podžupanjo 

14. Še ena okrepitev za Kras Repen 

5. julij 2017 

1. Arhiviranje preiskave o umoru Alpi-

Hrovatin? 

2. V Rižani Napisi v sporni 

»slovenščini« 

3. Krvava sled nepojasnjenih pokolov 

4. V podgorskem parku »pasti« za 

sprehajalce 

5. Zaostrovanje na Brennerju 

1. Festival Amidei, filmski arhipelah 

2. »Pričevalec partizanstva in 

deportacije« 

3. Akcijski načrt EU za pomoč Italiji 

4. EU podpira stališče Slovenije 

5. Tržaški turizem: potrebna je 

srednjeročna strategija 

6. Razširjeni odbor že na delu 

7. Iz Barkovelj skozi ZDA do 

slovenske izbrane vrste U20 

8. Enajst slovenskih grafikov v Miljah 

9. Robert Makuc se od Vala seli k 

Olympii 

6. julij 2017 

1. Za evropski vrh strogi ukrepi  

2. Upravitelj svetišča prijavljen sodišču 

3. Napeto zaradi referenduma o 

neodvisnosti 

4. V stanovanju skrival 3 kg marihuane 

1. Potrebni so novi prijemi 

2. Pri koncu pogajanja za zamenjavo 

cevi 

3. Brata Grabar postala viteza kraškega 

vina 

4. Brez vojske na mejah z Italijo 

5. V Boljuncu kmalu prostocarinska 

cona 

6. Oživljanje Travnika 

7. Obrezujejo drevesa poškodovana v 

ujmi 

8. Kontovelska Mlaka: Arpa opravila 

analizo vode 

9. Na Goriškem snemajo dokumentarec 

o meji 

10. Trener Edi Bosich se vrača na klop 

Zaleta 

7. julij 2017 

1. Italija še osamljena 1. Sporazum med gospodarstveniki 

2. Trst na pravi poti za spremembe 

3. Uprava si želi več videokamer 

4. Tržaški kip Marije Terezije, ki to 

pravzaprav ni 

5. Prva zdravica v Domu prosekarja 

6. Prostotrgovinski sporazum EU in 

Japonske 

7. Robert predstavil »plen« lokalne 

policije 



 

 

8. Slovenci iz zamejstva in po svetu so 

se predstavili parlamentu 

9. Vpogled v preteklost za krepitev 

sodelovanja 

10. Gol v Ljudskem vrtu 

11. Chef Barchiesi danes na TV 

Gambero Rosso 

12. Društvo izgnancev obiskalo 

Doberdob 

8. julij 2017 

1. Parlamentarna komisija bi ogradila 

mejo z Italijo 

2. Nabrežina: poziv županje proti 

požarom 

3. Prikrili so zaslužek milijona evrov 

4. Na Brestovcu obsežen požar 

5. Med delovnim urnikom v 

restavracijo in igralnico 

6. Sedež kvesture v klavrnem stanju 

1. Financiranje letos brez sprememb 

2. Za razvoj Trsta nujna jasna pravila 

3. Slovenski bukovi gozdovi v seznam 

naravne dediščine 

4. Zobozdravstvo za vse 

5. Putim in Trump za delno prekinitev 

ognja v Siriji 

6. Prihaja Ermal Meta, varnostni ukrepi 

7. Male in velike Milcovicheve ribe 

8. V Vrtojbi gradnja pohištvenega 

centra 

9. julij 2017 

1. Dipiazza noče ladij z migranti 1. Zaživela že 24. Postaja Topolove 

2. Z Violeto Bulc tudi o priseljencih 

3. Padričar očaral švedskega kralja 

Gustava 

4. Kompromis o prosti trgovini 

5. Damjanu Kozoletu nagrada ShorTS 

6. Slovenci v tujini so most v svet 

7. Sanacija z izmenično enosmernim 

prometom 

8. Poletna noč na Opčinah 

9. Cepljenje rešuje življenje 

10. Domjo: odsek ceste spet odprt 

11. Goriški občinski svet jutri na prvi 

seji 

12. Komarjeva in Brda v spotu zadruge 

Coop 

11. julij 2017 

1. Politična polemika o tržaškem 

zdravju 

2. Neurje in reševanje v tržaškem 

zalivu 

1. Ključen binom turizem-kmetijstvo 

2. Angroid ima novega lastnika 

3. Mlade roke na klavirskih tipkah 

4. V trstu najdražje stanovanjske hiše 

5. Slovenščina enakopravna 

6. Evropski vrh o zahodnem Balkanu 

7. Rossi: Napake na tablah v Rižani 

bomo popravili 

8. Kitajci obiskali tržaško pristanišče 

9. V Ogleju eksponati iz sirske Palmire 



 

 

10. V Števerjanu slavil ansambel Jureta 

Zajca 

11. Mara Lavrencic izboljšala svoj 

rekord 

12. Medved se je ujel v fotopast v 

Jamljah 

13. Slovenija, Hrvaška in višegrajski 

štirje za večjo integracijo 

12. julij 2017 

1. V ospredju problem železniške 

povezave 

2. Donald mlajši očetu povzroča hude 

preglavice 

3. Ugibanje o smrti Kalifa al Bagdadija 

4. V Gradišču trčila motorist in voznica 

5. Srbija, Srbi in prva svetovna vojna 

1. Prva zgoščenka Barskega okteta 

2. Milje in Dolina v sistemu SPRAR 

3. V Srebrnici obeležili obletnico 

genocida 

4. Izstopajoča 10 letna violinistka 

5. Prestolnica znanosti 2020 

6. Danes evropski vrh o zahodnem 

Balkanu 

7. Bele ladje Costa Crociere spremenile 

smer plovbe 

8. Občina zaradi varnosti zaprla 

strelske jarke 

9. SSk podpira zakon proti apologiji 

fašizma 

10. Krminska vina na tržaškem vrhu 

13. julij 2017 

1. Cerar in Plenkovič brez nobenega 

napredka 

2. Siciliji evakuacija turistov pred 

požari 

1. Spet načrt za vlak Benetke-Ljubljana 

2. Obnovili bodo območje pred SSG 

3. Začenja se festival Amidei 

4. Parni Valjak včeraj in danes 

5. Integracija edina pot 

6. Trpka zgodba Giulia Regenija v 

dokumentarnem filmu 

7. »V mestu ne sme biti več kot 90 

beguncev« 

8. Klum: v Dolini in Miljah samo 

prosilci za azil 

9. Nabrežina: pogovor s podžupanom 

10. Dežela pripravljena na dogovarjanje 

11. Bor v C-ligi silver, Breg in Sokol pa 

v D-ligi 

14. julij 2017 

1. Srenja Boljunec o divjih odlagališčih  

2. Skrbi jih usoda mladinskega centra 

1. Prispevki za Slovest, Gućo in Okuse 

Krasa 

2. Shakespeare na Gradu sv. Justa 

3. Skupina podjetnikov za večjezične 

table 

4. Dve tretjini manj migrantov 

5. Mittelfest od Pahorja do Stinga 

6. Narodni dom – slovenstvo in 

kozmopolitstvo Trsta 



 

 

7. Trump namignil na »novosti« glede 

podnebja 

8. Partnerji začeli s pripravo statuta 

9. Merkel in Gentiloni 

10. »Prostocarinsko območje bo izjemna 

priložnost za vse« 

11. Koliko stane poroka na Tržaškem? 

12. Dodatnih 30.000 za Okuse ob meji 

13. Batich in Škerl bosta okrepila Bor 

Radensko 

15. julij 2017 

1. Na Krasu še vedno samo Italijanske 

jasli 

2. Na hitri cesti vozil v napačno smer 

3. V Egiptu napad na tuje turistke, streli 

v Jeruzalemu 

4. Občinska uprava »pritisnila« na 

movido 

5. Ne nadzoru meje z Italijo 

6. Pirjevec in bridka izkušnja s 

poligrafom 

1. Tudi Slovenci v Italiji v slovenskem 

DZ? 

2. Trideset zaposlitev za »domačine« 

3. Silvio Soldini dobitnik nagrade 

Amidei 

4. Ernest Kaltenegger na obisku pri 

TPPZ 

5. V Tržaškem knjižnem središču 

poletni sejem 

6. V FJK in Sloveniji se obeta gost 

promet 

7. Trener Tonči Žlogar o Mariboru in ... 

Krasu 

8. Ministe Padoan podpisal odlok o 

prostocarinskih conah 

9. Kaj ljudje berejo na plaži ali v 

planinah? 

18. julij 2017 

1. Italija krpeko zamuja 

2. »Ius soli« bo na vrsti šele jeseni 

3. V Rojanu zgorel avtomobil in 

evakuirali stanovalce 

4. Goriški župan noče novih beguncev 

5. Slovenski odbojkarji brez svetovne 

lige 

1. »S Hrvaško res ni več hec ...« 

2. Župan Dipiazza nagradil Russa 

3. Ko kultura premaga biznis 

4. Enrico Letta o Trstu in Sloveniji 

5. V gradu Rihemberk porodnišnica za 

netopirje 

6. Od pekla do raja 

7. Sestjanski Portopiccolo kot Costa 

Smeralda? 

8. Govor Poljanke Dolhar v 

slovenskem DZ 

9. Kriška Vesna (delno) »razkrila« 

karte 

19. julij 2017 

1. Teran: Slovenija s tožbo proti EU 

2. V skupnosti pretepal vrstnike in 

vzgojitelje 

3. Avstrija spet grozi Italiji 

4. Pred 20 leti je umrla pisateljica Berta 

Bojetu 

5. Po južni Evropi gori 

1. Dežela za razvoj in hkrati zaščito 

okolja 

2. »Netolerantna toleranca« Marije 

Terezije 

3. Ovrednotenje železnice 

4. Z merilnimi napravami proti hitrim 

voznikom 



 

 

5. Več socialnih storitev v stomatološki 

ordinaciji 

6. V Ausonii kmalu spet Olimijada 

klanf 

7. Na Mittelfestu tudi predstava v 

furlanščini 

8. Goriški župan se je srečal z 

uslužbenci 

9. Katrin Don (SK Brdina) bo trenirala 

v Sloveniji 

20. julij 2017 

1. Gentiloni v težavah 

2. Zamejci v DZ: podpore in dvomi 

3. Pred 25 leti umrl policist Cosina 

4. V Ronkah so naveličani luknjastih 

cest 

5. Aretirali prosilca za azil zaradi 

tihotapljenja ljudi 

1. Prestolnica znanosti vabi sosednje 

države 

2. Svetiške skupnosti dobile načelnike 

3. Gianni Amelio prejemnik nagrade 

Amidei 

4. Prva slovenska zmaga na Touru 

5. Dodatna sredstva za manjšino 

6. Nov Stadion 1.maj za nove 

generacije 

7. Odprli obnovljeno deelno palačo 

8. Magična mešanica računalništva in 

plesa 

9. Teran: Kraševci zadovoljni s 

podporo  Italije in Francije  

21. julij 2017 

1. »Migranti naj ostanejo na 

Lampedusi« 

2. Tržačani preprodajali kilograme 

marihuane 

1. Podpora spojitvi slovenskih bank 

2. Spet bodo zadoneli mladostni Bobni 

miru 

3. Še 110 zaposlitev med podizvajalci 

4. Še vedo provokativni Laibachi 

5. Dragocena pomoč manjšini 

6. Dežela »združila« glasbeni šoli 

7. V letu 2018 bodo vsekakor 

praznovali 50 let Kraške ohceti 

8. Šagre brez stekla 

9. »Evropska košarka spominja na 

rokomet 

10. Občina Repentabor o skupščini 

Slovencev 

11. John Malkovich v Ljubljani in 

Čedadu 

12. Stoletnica konca soške fronte pravi 

magnet 

13. Finale EP 2019 under 21 bo v Vidmu 

22. julij 2017 

1. Potres in cunami v Egejskem morju 

2. Orban izzval oster odziv Gentilonija 

3. SSO in SSk zapustila komisijo 

1. Teran: Židan je zelo optimist 

2. Kaj se dogaja s 14. pokojnino? 

3. Begunci se bodo učili ... nemščine 

4. »V slovnice se splača pogledati« 



 

 

4. »Politiki lovijo glasove na koži 

najšibkejših« 

5. Množičen izbuh nasilja v Jeruzalemu 

5. Nova trgovina bo zaposlila šestdeset 

ljudi 

6. Zdravstvo: zagotovila za slovensko 

službo 

7. Zgoniška šola bo bolj varna in 

prijazna 

8. Koncert v spomin na Lelia Luttazzija 

9. Ronški trgovski sektor se prebuja 

23. julij 2017 

1. Slovensko naročanje še 

neizkoriščena možnost 

2. Umrl je Viljem Černo 

3. Že več kot mesec dni bivakirajo proti 

železarni 

4. Med nočjo pobesnela in razdejala 

svoj dom 

5. Propadla reforma volilnega zakona 

1. Čarodeji zaključili Poletje pod 

kostanji 

2. Avstrija na strani Italije 

3. Kje so slovenski vrtci na spletni 

strani Občine? 

4. Turistični Trst ima svoj logotip 

5. V Trebčah prijeten praznik ječmena 

6. Flario Furian v v finalu oddaje 

»Eccezionale« 

7. Planinski vzpon do doma grških 

bogov 

8. Plavalec Kristioan Vidali deželni 

prvak 

25. julij 2017 

1. Avto na strehi in prometni zastoj 

2. Predsednikov veto proti sporni 

reformi 

3. Župan bo iz parka odgnal pribežnike 

4. V Jeruzalemu ponovno vre 

5. Prašna polemika 

6. Osvežitev s škodo 

1. Rezijanščina slavila v Rigi 

2. Praznik tokrat ni bil »moker« 

3. Razigrana množica za Bregovića 

4. Poskus dialoga z Libijo 

5. Nakupovalno središče bo dobilo 

novo podobo 

6. Odbornica Brandi ne opaža 

pomanjkljivosti 

7. Društvo čebelarjev in Zuljanov 

čebelnjakv Novi Gorici uspešno 

odprli letni kino 

8. Intervju z deželnim prvakom 

Vidalijem 

26. julij 2017 

1. V tržaških lokalih bo še manj glasbe 

2. Strela za las ni zadela svetnika 

3. Glasbeno šolstvo in vihar v kozarcu 

vode 

4. Orkanski veter 

5. Ob 167 rešenih migrantih našli tudi 

13 trupel 

1. Razstava v znamenju magije 

2. Prekinitev ognja in volitve 

3. Kmečke organizacije pisale ministru 

Martini 

4. Osnovno šolo Prežihovega Voranca 

bi lahko obnovili z inovativnimi 

pristopi 

5. Razvija se mreža kolesarskega 

turizma 

6. V Nabrežini 70-letnica plošče 

padlim 

7. Nova zbirka črtic Brune Marije 

Pertot 



 

 

8. Trbiž vabi na 22. festival No Borders 

9. Tržaška Alma ima novega 

predsednika 

27. julij 2017 

1. Zasledovanje sklenili z dvojno 

aretacijo 

2. Nediscipliranim voznikom trda prede 

3. Fincantieri: Francija se izmika 

4. Glasbeno šolstvo in politika 

izsiljevanja 

5. Ljubljana zadovoljna, Rim ne 

1. Krvne teste opravljajo s sodobnimi 

aparati 

2. Govorica manjšine pred koncem leta 

na spletu 

3. Za uvod Paolinijev monolog 

4. Nova razsetljava za šolo, vrtec in 

spomenik 

5. O državljanstvu po načelu 

teritorialnosti 

6. Mladi glasbeniki Bobnov miru 

7. V Čedadu Stinga pričakalo 7000 

ljudi 

8. Rafael Baldassi iz ZDA v prvo 

slovensko ligo 

9. V istri so plužili led 

10. Iz Šepetra pri Gorici do italijanske 

serije A 

28. julij 2017 

1. Oljčna muha in težave oljkarstva 

2. Rdeča luč za tržaško družbo 

3. »Utišanje« Trsta ni v skladu s 

turistično vizijo 

4. Po burni seji občinski svet brez 

predsednika 

5. Begunci iz Eritreje iz Italije v 

Slovenijo 

6. Tri aretacije zaradi posilstva 

mladoletnice 

1. Južna železnica v Sloveniji in Trstu 

2. S pasjimi ljubljenci migrirajo čez 

mejo 

3. Tudi letos zvezdniška Mostra 

4. O združevanju bodo določali čez en 

teden 

5. Preko 250 ljudi večerjalo pod 

zvezdami 

6. Soča, Nadiža in Idrijca privlačne za 

kopalce 

7. Debora Serracchiani pri predsedniku 

vlade 

8. Novo partnerstvo za zaščito Krasa 

9. Razstava o tisočerih obrazih Jadrana 

10. Ronški trgovski center bo povečal 

ponudbo 

29. julij 2017 

1. V zaporu nekdanji predsednik 

Triestine 

2. Nevarna droga iz globokega spleta 

3. Tuiachova ovadba ni obrodila sadov 

4. Na trg metali vse mogoče odpadke 

5. V težavah ena izmed zadnjih 

goriških tovarn 

6. Protest desne sredine zaradi spolnega 

nasilja 

7. Čiščenju bo sledil odgon 

1. Župan utemeljeval politiko do 

železarne 

2. Novinarska delavnica na taborjenju 

3. Italijanske ladje v Libijo 

4. Zagnano in ubrano odmevali Bobni 

miru 

5. Pomlajeno vodstvo Kmečke zveze 

6. Delavci bi radi zagotovilo za razvoj 

obrata in delo 

7. Odobren zakon o 10 obveznih 

cepljenjih 



 

 

  

8. Perpetuum Jazzile navdušil Gradež 

30. julij 2017 

1. Voda poplavila trg pred postajo 

2. Protest proti obveznemu cepljenju 

3. Gneča na mejah s Hrvaško 

4. Trump iz poraza v poraz 

5. Italija in Francija ostajatana okopih 

6. Bruselj ostro proti poljski vladi 

7. Šentjernej: Boris Pahor ni častni 

občan 

1. Srečanje v vidiku združitve bank 

2. Italijani imajo zelo radi Ljubljano 

3. Poletno kraljestvo skokov in norčij 

4. Seznam posegov 

5. Gibanje petih zvezd o Dipiazzi in 

železarni 

6. Dušan Jelinčič v osapskem parku 

7. V Doberdobu dvoboj, ki vaščane 

povezuje 

 

 

  



 

 

PRIMORSKE NOVICE 

NEGATIVNE OSTALE 

1. julij 2017 

1. SDH kot buldožer nad Luko Koper 1. Skrb za ljudi ob meji bo prednostna 

naloga vlade 

2. Zelena luč za parkirno hišo pod 

muzejskim trgom 

3. 70 let zadruge, ki skrbi za teran 

4. Intereuropo bo po novem nadziral 

tudi Vojko Čok 

5. Bosmann vabi Tigerja Woodsa 

3. julij 2017 

1. Sopotnica ni preživela padca 

2. Kanin: iz žičniških kabin so reševali 

26 potnikov 

1. Ob železnici v Kočah še 27 novih hiš 

2. Postojna, srce furmanstva 

3. Vrhunski jazz pri nas 

4. Hrvaška vztraja pri svoji razmejitvi 

 

4. julij 2017 

1. Enajst jih zanika, dva sta priznala 1. Dnevna bolnišnica in urgentna 

pediatrija do pomladi 

2. Borisa Popovića »rešujeta« porotnici 

3. Na deteljici na Rudi 80 parkirnih 

mest 

4. Cerar k ljudem »na drugi strani« 

5. Za ena drevesa žaga, za druge ograja 

5. julij 2017 

1. Poleg hrupa na očku in Baču težke 

kovine 

2. SDH nad Luko s študijo, ki jo skriva 

3. Očividec pregnal posiljevalca 

4. Ponekod v Luciji nemogoče do 

interneta 

5. Brez zaviranja pod prikolico 

tovornjaka 

1. Referendum bo 24. septembra 

2. Civilne iniciative so se združile 

6. julij 2017 

1. Sadjarji: cena ne pokriva niti 

stroškov 

2. Primorska se duši v prometu 

3. Ljudi v Podpeči je vse bolj strah skal 

4. »Veliki pritiski so načeli moje 

zdravje 

5. Kradejo vodo iz hidrantov 

1. Križman: SD bom popeljal na 

volitve 

7. julij 2017 

1. Občine pošiljajo vodno nadomestilo 

na ustavno sodišče 

1. Donald in Melania Trump bosta 

priša na obisk v Slovenijo 

2. Škocjanske jame so za 270 metrov 

daljše 

3. Za zdaj 1:0 za nekdanje delavce 



 

 

4. Milijon evrov za rekreacijske 

površine ob morju 

8. julij 2017 

1. Kitajka za sumom korupcije v pošti  

2. Žrtvi prepoznali nadlegovalca 

1. Stanovanja šla kot vroče žemljice 

2. Odbojkar Mitja Gasparini 

3. Jonas zapustil Cerarja že po 15 

minutah 

4. Je menjava cestnih ograj julija res 

nujna? 

10. julij 2017 

1. Še daleč do tretjea pasu 

2. Motorist s Krasa trka ni preživel 

1. Inšpektor zagotavlja, da se balkon 

nad Sečo ne bo zrušil 

2. Jeseni naprodaj še zadnje 

premoženje Kraškega zidarja 

3. Verige s Costa Concordie v Kopru 

4. Dva izenačena in zmaga za las 

11. julij 2017 

1. Stopil iz avta in omahnil v smrt 

2. Pogreb po 15. uri? Povsod le v 

Kopru ne. 

 

1. Snežniške bukve so rasle tisoče let in 

zrasle do Unesca 

2. Galerija Insula praznuje 30 let 

delovanja 

3. Matura: primorske šole so obrusile 

deset diamantov 

4. Agroind v roke Avstrijcev 

12. julij 2017 

1. Disciplinski postpek zoper Polko 

Bošković še ni končan 

2. Žerjavisti: IPS so le izgovor SDH 

3. Strunjanski križ spet tarča vandalov 

4. Čez njivo koruze naravnost v reko 

1. Prizorišče Ene žlahtne štorije v 

briških rokah 

2. Ob garaži v paketu še Tomosov blok 

 

13. julij 2017 

1. Domovina je res ena, a je še vedno 

razvojena 

2. Bistriški trgovci že čutijo ukinitev 

parkirišč v središču 

3. Istranom se obeta varčevanje s pitno 

vodo 

4. Nadaljevanje koprske straniščne 

vojne 

5. Cerar in Plenkovič niti za milimeter 

bliže 

0 

14. julij 2017 

1. V postojnski občini se Rifeta 

Kendića še vedno otepajo 

2. Desklane še boli ukinitev prave pošte 

3. Na zazidljivih parcelah sredi vasi ne 

morejo zgraditi hiš 

4. Avtobusi do Vanganela ne bodo 

vozili bolj pogosto 

1. Hrvatič in Vinčec z gradbenimi 

načrti 

2. Sprehod na 2400 metrih 

15. julij 2017 



 

 

1. FC Koper dokončno brez prve lige 

2. Bavčar si je z novim manevrom še 

malo podaljšal svobodo 

3. Hrana tudi v Sloveniji vendarle 

slabša od tiste na zahodu 

1. Tožba umaknjena, delavci niso 

škodovali podjetju 

2. Doma pri Katji Pegan: Mirna oaza 

sredi mesta 

17. julij 2017 

1. Imajo neprofitna stanovanja, ne pa 

razpisa 

2. Po napadu izgubila globinski vid 

3. Najgrša postaja v »najlepšem mestu« 

1. Nov dializni center bo pod urgenco 

2. Po poškodbi na zmagovalnem odru 

3. Ankaran-Hrvatini je doma v 

Dravogradu začel s točko 

18. julij 2017 

1. Bolnike med čakanjem na izolski 

urgenci zebe 

1. Razpis za direktorja Marjetice: 

Gašpar Gašpar Mišič o prijavi še 

razmišlja 

2. Poglejte, kdo so dijaki primorskih 

šol z zlato maturo v žepu 

3. Moški po mestu goli do pasa - da ali 

ne? 

4. Iščemo moža, ki se je s Tadejo 

poročil 27. junija 1992 

5. V igri štirje kandidati 

19. julij 2017 

1. Zaradi plezanja po kupolah otroka 

omahnila v garažo 

2. Načrtovana širitev Lesonita razburja 

bližnje stanovalce 

3. Pokojninsko blagajno naj bi reševal 

demografski sklad 

1. Tadejinemu možu smo po 18 letih 

našli izgubljeni prstan 

2. Cesta med Žusterno in Moletom je 

postala enosmerna 

20. julij 2017 

1. Skoraj šest milijonov za gozd, ki 

mora ostati nedotaknjen 

1. Šolske počitnice v občinski pisarni 

2. Prvi Slovenec z zmago na 

prestižnem Touru 

3. Domačini imajo zamisli, prostovoljci 

pa zavihajo rokave 

4. Vrednost bukovih gozdov je v 

odmaknjenosti 

21. julij 2017 

1. NPU je zaradi prevzema Etre ovadil 

Stojana Petriča 

2. Zakaj NK Ankaran-Hrvatini ne sme 

igrati v Sežani 

3. Bloki kot postaje Zoo 

1. Častilci spomina so zasuti z vabili na 

gostovanja 

2. Slavko Krušnik, zbiralec šal in 

anekdot 

3. Ko se plavalci srečajo s padelini in 

supi 

22. julij 2017 

1. »Filmu ne kaže dobro« 

2. Pijani voznik obrnil in zapeljal v 

nasprotno smer 

3. Koprski natečaj razveljavljen zaradi 

»skrbi za ustvarjalnost arhitektov« 

1. Dodatni denar za delničarje Modre 

linije 

2. Konec 2018 naj bi spet izvedeli 

vrednost svojih nepremičnin 

3. Bo ob nekdanjemu otoku vendarle 

zrasel otok? 



 

 

  

24. julij 2017 

1. Eksplozija ročne bombe 

2. Nižje položnice za smeti in vodo ali 

»predvolilna mineštra« 

3. Nekateri so pozabili, kar so se 

naučili 

1. Fakina vodenje Vinakopra ne zanima 

2. Odprto pismo za izolskega župana 

3. Rudi je ob jezeru kuhal kafe 

4. Turizem na Goriškem narašča 

25. julij 2017 

1. Vozniku avtobusa grozi odpoved 

2. Danes bodo evakuirali prebivalce, da 

bodo lahko uničili bombo 

1. Momogram v bolnišnici spet deluje 

2. Policija vabi 250 novih sodelavcev 

3. S Severininim koncertem v 

Portorožu ni bilo težav 

26. julij 2017 

1. Zapeljal na nasprotni pas in čelno 

trčil v tovornjak 

2. Kmetje proti golfu in »novim 

bavčarjem« 

1. Pomoč pri vključitvi invalidov v 

družbo 

2. Dvakrat je počilo, se pokadilo in 

nevarnosti ni bilo več 

3. V upravni stavbi Kraškega zidarja bi 

lahko bil hotel 

27. julij 2017 

1. V Luciji sta ukradla 100.000€ vreden 

BMW 

2. Nekdanji policaj zalezuje prostitutko 

3. Dobra oprema za boj proti ognju ni 

dovolj 

1. Agraria bi rada povečala lastništvo v 

Vinakopru 

2. Koristi južne železnice se vidijo še 

danes 

3. Poleti prodajo za 80 odstotkov več 

školjk kot med letom 

28. julij 2017 

1. Ropar dvakrat »udaril« v trgovini 1. »Ljudje me vidijo kot miroljubnega 

Bošnjaka, ki širi ljubezen! 

2. Bo Guberac novi koprski graščak? 

3. Univerza vrača občini eno lepših 

stavb v Izoli 

4. Fakultete: »Vpis ni slab. Podoben je 

lanskemu« 

5. Mladoletni begunci ostajajo v 

Postojni, v Novi Gorici pa ne 

29. julij 2017 

1. Zaradi suše manj češenj prihodnje 

leto 

1. Cliff na Belvederju je dobil venter 

dobrega počutja 

2. Rockerska časovna kapsula 

3. »Seminarska naloga« ni podlaga za 

zamenjavo Matića 

4. Dom v Vidmu bo upravno sodišče 

5. Portret Ivanke je čakal 18 let 

31. julij 2017 

1. Smrt na ladji v Luki Koper 

2. Skala ga je pahnila v smrt 

3. Kmetijsko gospodarska zbornica 

nasprotuje naselitvi risov 

1. Štanjel se prebuja in ponuja vse več 

2. Kompleks TIB Transporta jeseni 

znova na dražbo 



 

 

EKIPA 

NEGATIVNE OSTALE 

1. julij 2017 

1. Skrbi ob polletni inventuri 1. Moramo zaupati v svojo kakovost 

2. Dobili so še več, kot so upali 

3. Ne moti me, če sem Ilka Viola 

4. Čilenska Arenga za nemške rezerve 

5. (Pol)ure do večnosti 

6. Grajski spektakel in mešani občutki 

3. julij 2017 

1. Hrvati pošteno razjezili Darka 

Milaniča 

2. Šel na vse ali nič in dobil nič 

3. V vrtincu številnih dilem 

1. Začetek je, ne konec 

2. Ne tener, veliko raje bodoči minister 

3. Poslovilna tekma s Hrvati? Kdo pa je 

rekel, da sem se upokojil? 

4. Uspela generalka za veliki spektakel  

4. julij 2017 

1. Vnuku zmanjkje potrpljenja 

2. Svinjarija svetovnih razsežnosti 

1. Nova energija, ki ni pivo 

2. Izgublja, da bi lahko zmagoval 

3. S številko 10 se nočem 

obremenjevati 

4. Mešanović ni dvojni agent 

5. Vsi zasuki in vsi razlogi zanje 

6. Boben se bo pridružil Mevlji in 

Majerju 

5. julij 2017 

1. Bo slovenski trojček razpadel? 

2. 99 odstotkov možnosti je, da bom 

odšel 

1. Pogled proti Evroligi 

2. Za tisto, ki me bo prej poklicala 

3. Iskreno verjamem, da so pred nami 

lepši časi 

4. Napredovati hočemo s še eno zmago 

5. So jim ukazali iz Švice? 

6. julij 2017 

1. To počnem za umrlega brata 2. Odločil se je za Slovenijo 

3. Kolesarski Brexit 

4. Premagal prijatelja, prekletstvo in 

muhe 

7. julij 2017 

1. Fajiću so očitali neprofesionalizem? 

Jaz alkohola ne pijem! 

1. Pol milijona za prvo moštvo 

2. Bo pristal v Mariboru? 

3. Zakaj pa ne v drugi teden? 

4. Ko bo velika, bo Domžale in Gorica 

5. Odločil sem se prav 

6. Lotrič pod Elstnerjevim vodstvom 

8. julij 2017 

1. Rumeni karton Bišćanu? Ne, toda 

krvavo potrebujemo ... 

1. Zmaga bo razlog za naslednjo 

tetovažo 

2. Kar te ne ubije... 

3. Prepričan sem, da bi Elsner uspel pri 

Olimpiji 



 

 

4. Moštveni duh mora biti zaščitni znak 

5. Ste videli, da nismo izločili slabe 

ekipe? 

10. julij 2017 

1. Višja, starejša in lepša, pametnejša 

pa ne 

2. Bilo je preveč trenerjev, Bišćan 

potrebuje čas 

3. V Mostar brez Zahoviča 

4. Tudi Vrag žrtev masakra 

1. Zdaj pa tja, kjer je že bila 

2. Reprezentanca je boljša od klubov 

3. Vesel sem, če se lahko Gorici 

oddolžim 

11. julij 2017 

1. Za vse stare se dres ne bo šival 1. Sem večji optimist kot takoj po 

žrebu 

2. Epski obračun, ki je zanihal v noč 

3. Naj vam povem, kaj si mislim o ... 

4. Ajax, Atletico in Matjaž Kek 

12. julij 2017 

1. Arogantno bo uveljavila svojo voljo 

2. Najprej za tri miljone, potem 

umaknjen iz izložbe 

1. Panionios? Nekaj takega kot Udinese 

2. Mraz, umetna trava in sodniki 

3. Na Mostarju se je enkrat že začelo ... 

13. julij 2017 

1. Dva sta odšepala z igrišča 1. Luka Krajnc na poti v Espanyol 

2. Vsi smo lahko ponosni 

3. Mostarski skok na prag Lige prvakov 

4. Domžalski udarec ublažili z 

nadarjenima Koprčanoma 

5. Eler odhaja v Platinijev klub 

6. Panionios – Gorica danes ob 21. 

uri... Valer – Domžale danes ob 

22.uri 

14. julij 2017 

1. Dve nepričakovani oviri do osmice 

2. Luka izzival, potem se opravičil 

3. Rasizem in opičji vzkliki s tribun 

4. Mostarsko jadikovanje 

5. Za Maryja in Glavino prave ponudbe 

še ni bilo 

1. Na dolgi rok želimo priti v vrh 

2. Predsednik dovolj pameten za vuja 

3. Sploh prvič po vrnitvi med elito 

4. Bližje gostujoče kot domače tekme 

5. Tavaresov evropski rekord 

15. julij 2017 

1. Koprčani izgubili zadnjo bitko 1. Kralju in kraljici, kar je njunega 

2. Ko veš, da lahko, in to tudi storiš 

3. Ne, ni še konec, lahko nam uspe 

4. Začetek 27.sezone PLTS 

5. Kdo ga bo dvignil konec maja? 

6. Primerjave z Milivojem 

Novakovićem me ne motijo 

7. Pot do sanj vodi čez Sever 

17. julij 2017 

0 1. Najboljšo ponudnico še iščem 

2. Anže Kopitar ga je že poklical 

3. Roger Federer – travnati vladar 



 

 

4. Drugačen Maribor, mirna Olimpija 

5. Vujoviću sem povedal, da njegove 

izjave včasih nimajo smisla 

6. Žan Celar tarča rimskega velikana 

18. julij 2017 

1. Dobro vzdušje je hitro pokvarljivo, 

zato... 

2. Odbojkarska sramota potrjena 

1. 2, 8, 19 in številka 1 

2. Bo, ne bo, bo, ne bo, bo ... 

3. Mariboru se Astana ne more ponoviti 

4. V Nemčijo nisem šel, da bi igral za 

drugo ekipo 

19. julij 2017 

1. Želel sem spakirati kovčke 

2. FIVB pravila prilagaja po svoje 

1. Olimpija pred Španijo in Italijo 

2. Danes, kot da jutri ne obstaja 

3. Biti moramo pametni 

4. Od prvega dne z Dončićom, 

Randolphom, pa tudi z Erazmom 

Lorbkom 

20. julij 2017 

0 1. Primož Roglič alpsko vepsko 

2. Ne bo ostalo pri tem, kar je 

3. Olimpija? Otroci po tabli rišejo 

mariborski grb 

4. Tudi evropski kompas kaže na Sever 

5. Vsi najboljši v tem trenutku 

21. julij 2017 

1. Nisem vedel, kje sem, iz tega 

dvoboja se moramo kaj naučiti 

1. Na meniju jedi z žara ali suši 

2. Zadnja priložnost za vrnitev pod 

koše 

3. Predsednik jo je pa kar narisal 

4. Domžalsko stopnjevanje 

5. Odraščal sem ob zavedanju, kako 

velik klub je Olimpija 

22. julij 2017 

1. Četrtkov samomor kot opozorilo 1. Dajmo, Primož, še en telemark 

2. Slovenska aduta že prvi dan 

3. Hidžab nosim tudi pod čelado 

4. Prijatelja izven parketa, tekmeca na 

njem 

5. Monako ustoličil slovenskega kneza 

24. julij 2017 

1. Mariboru sedemmestna odškodnina 1. Povsod sem izbirčen, tudi pri 

dekletih 

2. V iskanju tistih nekaj odstotkov 

3. Biti skromen in dati vse od sebe 

4. Dvojni dobitek v mestu številnih 

igralnic 

5. Pušnik se ne šali 

6. 2013, 2015, 2016, 2017 

25. julij 2017 

0 1. V Freiburg po dober rezultat 



 

 

 

  

2. Kolajna? Jaz je ne omenjam 

3. Še vedno lovec in ne plen 

4. Ezekiel Henty namesto Luke 

Zahoviča 

5. Po bližnjici do Evrope 

6. Nismo v krizi, nismo panični 

7. Zdaj Bišćan potrebuje, česar drugi 

niso imeli 

26. julij 2017 

1. Preveč ni vedno dobro  1. Čas je, da naredim korak naprej 

2. Primorska pokazala večje zanimanje 

3. Priložnost generacije 

4. Tekaško smo močnejši od Nemcev 

27. julij 2017 

1. Nič več Novaka v sezoni 2017 1. Kaj si mislim o Olimpiji, Stojiću, 

Mandariću, Pafosu ... 

2. A res? Seveda je Tavares! 

3. Radi bi se čim manj branili 

28. julij 2017 

1. Poljski velikan ponudil premalo 1. Samo en pravi tujec v Krki ... 

2. Edini pravi 

3. Kmalu 1.000.000.000 € 

4. Tovariš Marcos rešuje vijoličaste že 

od januarja 2008 

5. Upanje še vedno obstaja 

29. julij 2017 

0 1. Nismo se poslovili na bojni nogi 

2. Dončićeva premiera za člane 

3. Milijoni? 150, 222 ali 326? 

4. Olimpija, Domžale in ... Marijan 

Pušnik 

5. Na zmajskem mostu zarjovel 

Argentinec 

6. Domžalska misilja: nabito polne 

Stožice 

31. julij 2017 

1. Čudna tekma v Miamiju 

2. Dedku je bilo žal, da mi je postavil 

koše 

3. Hladna vojna se začenja 

1. Stojanovič bo vodil Rigo 

2. Prvi 14, drugi 12, tretji mušketir 

pride kmalu 



 

 

NASLOVNICE VSEH DNEVNIH ČASOPISOV SKUPAJ 

Časopis Negativne Ostale Skupaj 

DELO 84 213 297 

DNEVNIK 68 95 163 

SVET 24 67 50 117 

SLOVENSKE NOVICE 67 50 117 

PRIMORSKI DNEVNIK 102 253 355 

PRIMORSKE NOVICE 66 84 150 

EKIPA 38 126 164 

Skupaj 492 871 1363 

% 36,10% 63,90% 100% 

 


