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V zadnjem času so postali kazenski postopki proti novinarjem osrednja tema slovenskih medijev. A novinarji niso le tarča 
kazenskega pregona, vse bolj pogosti so tudi neposredni odškodninski zahtevki zoper njih in urednike. Na seminarju bomo 
opozorili na nekatere pravne probleme, ki se v zvezi s sodnimi postopki zoper novinarje pojavljajo zlasti v sodni praksi, preda-
vatelji pa bodo predstavili svoje poglede in rešitve. Sodelovali bodo priznani pravni strokovnjaki s področja civilnega in kazen-
skega prava, predavanja pa bodo kratka, praktična in primerna tudi za pravno-laično publiko. Štirim predavanjem bo sledila 
okrogla miza, na kateri bodo udeleženci in vabljeni gostje razpravljali o problematiki civilnih in kazenskih sodnih postopkov 
zoper novinarje. 

PROGRAM: 

9.00–9.20 Registracija udeležencev 

9.30–9.45 Pozdravni nagovor 

prof. dr. Lojze Ude, direktor Inštituta za primerjalno pravo 

9.45–10.05 Odškodninski zahtevki zoper novinarje in urednike (uporaba 147. člena OZ v sodni praksi) 

dr. Špelca Mežnar, docentka in odvetniška kandidatka 

Ali in pod kakšnimi pogoji so upravičeni neposredni zahtevki zoper novinarje in uredniki, če so zaposleni? Ali drži, da 

novinar vedno povzroča škodo naklepno? Ali podlago za neposredno odškodninsko odgovornost predstavlja ZMed in 

kakšno je razmerje med ZMed in OZ? 

10.05–10.15 Razprava  

10.15–10.35 Objava popravka po Zakonu o medijih – pogoji in zahteve za objavo v sodni praksi 

dr. Vesna Bergant Rakočević, sodnica Višjega sodišča v Ljubljani 

Po ZMed ima vsakdo pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega 

obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes. Kako sodna praksa razlaga zakonske pogoje, pod 

katerimi je zahteva za objavo popravka utemeljena? Kakšna sta dopustna vsebina in obseg popravka? 

10.35–10.45 Razprava 

10.45–11.05 Odmor s kavo 

11.05–11.25 Kazenski pregon novinarjev zaradi izdaje tajnih podatkov 

dr. Primož Gorkič, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

Je kritika kazenskih postopkov zoper novinarje, ki objavljajo informacije v javnem interesu, upravičena in zakaj? Ali in 

kako se lahko v okviru veljavne zakonodaje in sodne prakse novinar, obtožen izdaje tajnih podatkov, uspešno ubrani v 

kazenskem postopku? 

11.25–11.35 Razprava 

11.35–11.55 Varstvo osebnostnih pravic pri novinarskem poročanju 

Marijan Čonč, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu 

Novinarski prispevki pogosto vsebujejo osebna imena ali druge osebne podatke udeležencev dogodka, o katerem pri-

spevek poroča. V katerih primerih mora novinar te podatke zakriti, da ne pride do kršitve osebnostnih pravic? Pod ka-

terimi pogoji je zaradi razlogov javnega interesa objava takšnih podatkov dopustna? 

11.55–12.05 Razprava 

12.05–13.00 Okrogla miza o pravnih vidikih sodnih postopkov proti novinarjem 

Udeleženci: predstavniki novinarjev, odvetnikov in tožilcev ter vsi štirje predavatelji 

Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 50,00 EUR. Za 5 ali več udeležencev iste pravne osebe priznavamo 5% popust. Prijavnico s podrobnostmi 

najdete na spletnih straneh inštituta: www.ipp-pf.si. Prijave sprejemamo do 19. 5. 2015 na naslov: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni 

fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: ipp.pf@pf.uni-lj.si, tel. 01 42 03 119. Po prijavi boste prejeli predračun, ki 

mora biti poravnan v roku. 

Novinarji v sodnih postopkih – 

med legitimnostjo in discipliniranjem 
Pravna fakulteta v Ljubljani, četrtek, 21. maj 2015 

 


