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UVOD  
   

Projekt e-NACT (e-učenje Nacionalno aktivno usposabljanje o Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah) je projekt financiran s strani Evropske unije, ki preko priprave metodologij in usposabljanj, 
vključno s strokovnim znanjem sodelujočih strokovnjakov, spodbuja nastanek in utrditev skupne 
kulture temeljnih pravic. Projekt koordinira Evropski univerzitetni inštitut iz Firenc (European 
University Institute), kot partnerji pa so v projekt vključene različne evropske univerze in inštituti, 
vključno s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Projekt nudi sistematično in interdisciplinarno 
usposabljanje ter e-usposabljanje na naslednjih področjih: varstvo podatkov, azil in migracije, svoboda 
izražanja in boj proti sovražnemu govoru, pravice otrok ter socialne pravice iz področja delovnega 
prava. 

 

 



  

 

 

Za namene lokalnega usposabljanja so bile v okviru projekta e-NACT pripravljene nadnacionalne 
platforme za soočanje in medsebojno učenje med akademiki in pravosodnimi delavci iz različnih držav 
članic. Pravosodni delavci poglabljajo razumevanje Listine skozi razprave z akademiki in kolegi iz tujine 
o problemih ali dobrih praksah v zvezi z uporabo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ter se 
seznanijo z novimi instrumenti in pojmi za njeno učinkovito uporabo. Na drugi strani pa akademiki 
pridobljene izkušnje prenesejo v projektno zbirko orodij. Za namene nacionalnega e-NACT 
usposabljanja o uporabi listine na temo svobode izražanja je bil pripravljen tudi Priročnik o tehnikah 
sodne interakcije pri uporabi Listine EU: svoboda izražanja in preprečevanje sovražnega govora, ki ga 
bodo v e-obliki prejeli vsi udeleženci usposabljanja.  

 

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE 

Izobraževanje bo potekalo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Na 
izobraževanju bodo predavali domači in tuji strokovnjaki iz področja prava človekovih pravic.  
 
Organizatorji bodo prvim tridesetim udeležencem, ki se bodo prijavili na izobraževanje krili stroške 
odmorov za kavo in kosilo. Prvih trideset prijavljenih udeležencev bo upravičenih tudi do povrnitve 
stroškov prevoza, če bodo na izobraževanje prišli iz krajev, ki so od Ljubljane oddaljeni 50 kilometrov 
ali več.   



  

 

 
 
PROGRAM* 
 
9.00 Registracija  
 
9.15 Uvodni nagovor    
                                        Jerca Kramberger Škerl | prodekanja, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  

Saša Zagorc | član skupine E-NACT Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  
 
 

1 PANEL 
(zlata predavalnica)  

         
9.30 Freedom of Expression and the Role of Internet Platforms / Svoboda izražanja in vloga 
internetnih platform 
Elda Brogi | European University Institute (EUI), Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
 
10.00 The European Regulatory Approach Toward Hate Speech Online: The Balance Between 
Efficient and Effective Protection / Regulativni pristop Evropske unije glede sovražnega govora 
na spletu: ravnovesje med učinkovito in uspešno zaščito    
Federica Casarosa | članica skupine E-NACT European University Institute (EUI) 
 
10.30 Responding to Hate Speech: What the EU Can Do, Is Doing and Should (or Shouldn’t) Do 
/ Odziv na sovražni govor: kaj EU lahko naredi, kaj dela in kaj bi morala (ali česa ne bi smela) 
narediti 
Francesca Fanucci | European Center for Not-for-Profit Law 
 
11.00 Diskusija 
 
11.15 Odmor za kavo  
 

2 PANEL 
(zlata predavalnica)  

 
11.45 Svoboda izražanja v primeru sovražnega govora 
Nina Peršak | Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  
 
12.15 Svoboda izražanja in analiza konsenza: posledice in pomen za nacionalne sodnike, 
odvetnike in stranke  
Jaka Kukavica | European University Institute (EUI) 
 
 
 

                                                 
*Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa. 



  

 
 
 
 
 
 
12.45 Diskusija  
 
13.00 Odmor za kosilo  
 

HIPOTETIČNI PRIMERI 
(zlata predavalnica in senatna soba) 

 
14.00 Hipotetični primeri – uvodna predstavitev 
Saša Zagorc | član skupine E-NACT Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani  
 
 
14.15 Hipotetični primeri 
 
Skupina 1: Odgovornost ponudnikov 
internetnih storitev in svoboda izražanja 
Marjan Kos| Pravna fakulteta, Univerza v 
Ljubljani 
Maruša T. Veber | članica skupine E-NACT 
Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani 

 
 
 
Skupina 2: Conflict between freedom of 
expression and data protection / Konflikt 
med svobodo izražanja in varstvom 
podatkov  
Federica Casarosa| E-NACT European 
University Institute Team Member 

  
 
15.00 Predstavitev ugotovitev, doseženih v delovnih skupinah na plenumu  
 
15.30 Odmor za kavo  
 
16.00 Okrogla miza Svoboda izražanja: njene omejitve in kršitve  
Moderator: Saša Zagorc | član skupine E-NACT Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 
Andrej Motl | Prijavna točka Spletno oko, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani  
Nina Peršak | Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani 
Barbara Rajgelj | Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 
Žiga Turk | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, član High Level Group on      
fake news and online disinformation  
 
17.30 Zaključek usposabljanja 

 
 


