
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Pravno urejeno, okolju prijazno in gospodarsko učinkovito 
ravnanje z odpadno embalažo v Sloveniji 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
Slopak d.o.o. 
Društvo Ekologi brez meja 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Slovenski sistem za ravnanje z odpadno embalažo v zadnjih letih postaja vse bolj netransparenten, 
saj trenutna zakonodaja in pomanjkanje učinkovitega nadzora, ki je zaradi zapletenosti sistema 
nemogoč, onemogočata zdravo konkurenčno okolje, kjer ima vsak deležnik iste izhodiščne pogoje 
za delovanje na trgu. Neposreden pokazatelj slabosti sistema je, da je bila višina obveznosti družb 
za ravnanje z odpadno embalažo, ki na ravni države zanjo skrbijo, v letu 2016 za tekoče leto s 
strani Vlade RS določena šele meseca decembra. Posledica tega dejstva je, da družbe ravnajo v 
nepredvidljivem okolju, ki ga diktirajo pavšalne ocene in netočni podatki, tako s strani proizvajalcev 
kot komunal. To vodi do dejstva, ki ga mediji radi omenjajo, da odpadna komunalna embalaža ob 
koncu leta neprevzeta ostaja na komunalah, ki skrbijo za njeno zbiranje od gospodinjstev in jo 
družbe prevzemajo za nadaljnjo predelavo. Ti odpadki ob neustreznem skladiščenju izgubljajo 
gospodarsko vrednost, saj se njihova teža zaradi naravnih pogojev poveča tudi do 50%, njihova 
tržna vrednost pa po ocenah pade za do 50%. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Cilj projekta je bila celostna in poglobljena analiza slovenskega sistema ravnanja z odpadno 
embalažo, tako z zakonodajnega kot praktičnega vidika, ter oblikovanje predlogov, ki naj 
zakonodajalcu in deležnikom na področju pripomorejo k izboljšanju opisanega obstoječega sistema, 
ki ima v praksi več pomanjkljivosti. Za dosego zastavljenega cilja so študentje analizirali 
mednarodnopravno ureditev ravnanja z odpadki, zakonodajo EU s področja ravnanja z odpadki in 
odpadno embalažo, zakonodajo in prakso izbranih držav članic EU (Belgija, Irska, Češka, Nemčija, 
Francija, Nizozemska), slovensko zakonodajo in prakso, delovanje Inšpekcije za okolje in naravo v 
Sloveniji, ter delovanje javnih komunalnih podjetij kot izvajalcev javne službe za ravnanje z odpadki. 
Pridobili so mnenja ključnih deležnikov na področju ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji, ki so: 
pristojni državni organi (Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Agencija RS 
za okolje, Računsko sodišče in Finančna uprava RS), družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki 
prevzemajo odgovornost proizvajalcev za ravnanje z odpadno embalažo (Slopak, Interseroh, 
Recikel, Embakom), komunale (Javno komunalno podjetje Vrhnika in Snaga d.o.o., vodilni komunali 
v Sloveniji, direktor Komunalne zbornice Slovenije) in predstavniki proizvajalcev (Gospodarska 
zbornica Slovenije). S pomočjo zbranih podatkov in mnenj deležnikov so študentje oblikovali 
predloge, ki po poglobljeni analizi slovenskega sistema predstavljajo osnovo in pomoč za 
izboljšanje sistema.  
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 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Kakršnokoli izboljšanje učinkovitosti in ustreznosti ravnanja z odpadki z vidika čistega okolja in 
urejene gospodarske aktivnosti je nesporno v javno korist. Projekt je vseskozi k obravnavani 
tematiki pristopal tako z gospodarskega kot okoljevarstvenega vidika, kar je razvidno v vsebini 
končne študije. Oblikovanje predlogov za ureditev sistema, ki ima številne pomanjkljivosti, je v korist 
gospodarskih subjektov, državnih organov, okoljevarstvenih organizacij in nasploh državljanov 
Republike Slovenije. Prav tako je projekt ustvaril nov kanal komunikacije, po katerem lahko 
deležniki oblikujejo skupne rešitve za trenutno stanje. Preko izvedbe vprašalnika za splošno 
javnost, ki je za vprašanji tudi ponudil pravilne odgovore na zastavljena vprašanja, kjer je to bilo 
smiselno, ter posveta na Pravni fakulteti, ima projekt tudi funkcijo ozaveščanja javnosti in 
približevanja problematike splošnemu prebivalstvu. Študija je brezplačno in javno dostopna na 
spletnih straneh Pravne fakultete v Ljubljani (http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-
in-izobrazevalni-projekti/po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja-3-javni-razpis-pkp-201617/pravno-
urejeno-okolju-prijazno-in-gospodarsko-ucinkovito-ravnanje-z-odpadno-embalazo-v-sloveniji/), kar 
pomeni, da ima celotna zainteresirana javnost možnost vpogleda v zaključke in predloge, ki so bili 
oblikovani v okviru projekta. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja-3-javni-razpis-pkp-201617/pravno-urejeno-okolju-prijazno-in-gospodarsko-ucinkovito-ravnanje-z-odpadno-embalazo-v-sloveniji/
http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja-3-javni-razpis-pkp-201617/pravno-urejeno-okolju-prijazno-in-gospodarsko-ucinkovito-ravnanje-z-odpadno-embalazo-v-sloveniji/
http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/razvojni-in-izobrazevalni-projekti/po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja-3-javni-razpis-pkp-201617/pravno-urejeno-okolju-prijazno-in-gospodarsko-ucinkovito-ravnanje-z-odpadno-embalazo-v-sloveniji/


 

3 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Problematika delovnopravnega položaja športnih trenerjev s 
poudarkom na nogometu 
 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
Športni trener Aleš Mežnaršič s.p. 
Nogometna zveza Slovenije 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

V okviru projekta smo se osredotočili predvsem na pravni položaj profesionalnih trenerjev v 
nogometu. Glavni namen študentov je bil preučiti in poskušati izboljšati konkretni pravni položaj 
nogometnega trenerja Aleša Mežnaršiča, samostojnega podjetnika posameznika. Z ureditvijo 
njegovega pravnega položaja pa smo želeli posredno vplivati tudi na druge trenerje v podobnih 
situacijah in razrešiti problem t.i. prekarnega dela v športni panogi. Profesionalni nogometni trenerji 
praviloma ne poznajo pravne ureditve na tem področju in svojega (delovno)pravnega položaja niso 
sposobni ščititi sami. Delo opravljajo praviloma na podlagi civilnopravnih pogodb. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Za opredelitev položaja med nogometnim trenerjem Alešem Mežnaršičem in nogometnim klubom, s 
katerim sodeluje, so študentje pridobili pogodbe, ki sta jih med seboj sklepala, in jih analizirali v luči 
obstoja elementov delovnega razmerja ter informacije o dejanskem delu, ki ga opravlja g. 
Mežanaršič v nogometnem klubu, v katerem deluje. Preučili so tudi pogodbe nogometnih trenerjev 
z nogometnimi klubi, ki jih je študentom posredovala Nogometna zveza Slovenije (NZS) in 
predstavljajo reprezentativni vzorec stanja urejenosti razmerij med nogometnimi trenerji in klubi v 
slovenskem nogometu. NZS je posredovala podatke iz ankete o statusu trenerjev v nogometnih 
klubih, opravljene v letu 2013, ki so bili analizirani. Na podlagi analize so študentje prišli do 
podatkov o deležu profesionalnih nogometnih trenerjev, pravni podlagi, na kateri poteka 
sodelovanje med nogometni trenerji in klubi (ali gre za podjemne pogodbe, delo preko s.p., 
pogodbe o zaposlitvi ipd.), pogostosti in višini plačila in podobno. Na podlagi zbranih podatkov in 
analize pridobljenih pogodb so prišli do ugotovitve, da večina trenerjev delo opravlja v t.i. prikritem 
delovnem razmerju. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Sestavljena je bila tipska pogodba o profesionalnem nogometnem treniranju, ki odpravlja 
negotovost delovnega razmerja in dviguje raven pogojev zaposlitve in pogojev dela nogometnih 
trenerjev na območju Slovenije z vidika delovnopravne ter tudi socialnopravne varnosti. To pomeni, 
da se zmanjšuje tveganje pred nenadno izgubo zaposlitve, kar posledično pomeni zmanjšanje 
finančnega bremena za državo. Po drugi strani pa se kažejo pozitivni učinki tudi za nogometne 
klube, saj jim tipska pogodba omogoča, da veliko lažje zadržijo kakovostne nogometne trenerje, kar 
povečuje njihovo konkurenčnost. Večje delovnopravno in socialnopravno varstvo delavcev v športu 
ima pozitivne družbene učinke na razvoj športa, saj preprečuje, da bi se potencialno kakovostni 
nogometni trenerji namesto za poklicno kariero trenerja, raje odločili za drugo, bolj varno zaposlitev. 
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Predpostavljamo, da se s profesionalnimi športnimi trenerji poviša tudi kvaliteta njihovega dela, kar 
lahko vodi v večji napredek v športu. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Prihrani denar – rešuj življenja 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
7 - Zdravstvo in sociala 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
NEXUM, prodaja in distribucija d.o.o. 
Inštitut za dolgotrajno oskrbo 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Razvoj telemedicine in naprav, ki služijo diagnosticiranju in zdravljenju na daljavo, prinaša s sabo 
poleg pozitivnih učinkov na sistem zdravstvenega varstva tudi mnogo pravnih, ekonomskih, 
medicinskih in informacijskih vprašanj. V središču analiziranja je bila prenosna EKG naprava, ki jo - 
skupaj s programskim paketom - želi v Sloveniji tržiti gospodarska družba Nexum. V skladu s tem je 
bil glavni namen projekta opraviti celostno analizo vprašanj, ki se postavljajo z uvedbo prenosne 
EKG naprave in njeno uporabo. Pri tem je bilo potrebno zajeti tako pravne vidike razmerja pacient – 
zdravnik, problematiko varstva osebnih podatkov, ki se odpira v luči nove evropske zakonodaje, 
možnost oz. pripravljenost slovenske zakonodaje, da se omenjena naprava vključi na seznam 
medicinskih pripomočkov, kritih s strani ZZZS, kot tudi teoretična in čisto praktična medicinska 
vprašanja, kot npr. kateri je tipični srčni bolnik, ki bi bil primeren za to uporabo, katere vrste artitmije 
so vključene in katere informacije bi zdravniki s to meritvijo lahko pridobili. V okviru projekta pa je bil 
uporabljen tudi čisto praktičen pristop, in sicer se je v ekonomskem delu pripravila analiza trga in 
možen prodajni načrt. Ker pa gre pri telemedicini za uporabo informacijske tehnologije, je bilo 
potrebno odgovoriti tudi na nekatera vprašanja, ki so se pojavila na tem področju. S takšnim 
celovitim in interdisciplinarnim pristopom se je v okviru projekta skušalo pristopiti k vprašanju 
pripravljenosti slovenskega pravnega, medicinskega in tržnega okolja na sprejem in integracijo 
naprav, ki predstavljajo uvedbo telemedicine, poskušali pa smo se opredeliti tudi do čisto 
konkretnega učinka, ki bi ga uporaba prenosne EKG naprave imela v slovenskem zdravstvu.  
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Zaradi interdisciplinarnosti projekta so se za različna področja izvajale različne aktivnosti. Za 
analizo pravnih vprašanj je bilo najpomembnejše iskanje strokovnih člankov po različnih iskalnih 
bazah, kot npr. HeinOnline, IusInfo, Beck, in strokovnih revijah (Pravna praksa, ...) ter iskanje 
različnih pravnih virov v slovenski zakonodaji ter v aktih Evropske unije, ki vsebujejo usmeritve in 
napotke glede uvedbe telemedicine v prihodnjih letih. Za izvajanje projekta sta se študenta 
medicine in zdravstvene fakultete prav tako oprla na strokovne članke in knjige ter javno dostopne 
podatke Statističnega urada Slovenije. K reševanju ekonomskih problemov naloge sta, poleg 
strokovnih člankov in knjig, pripomogli uporaba PEST, SWAT in MAST analiza, skozi katere je bilo 
mogoče analizirati širše okolje, vstop na trg telemedicinskih pripomočkov v Sloveniji ter opraviti 
primerjavo z podobnimi EKG napravami, ki so že prisotne na trgu. Pri analizi tehnoloških vidikov 
telemetričnih naprav je bila prav tako uporabljena MAST metodologija tj. je metodološki model, ki 
zagotavlja natančno ocenjevanje telemetričnih naprav v zdravstvu. Na podlagi te analize so bile 
izpostavljene potencialne težave in ocena sedmih področij (zdravstveni problem in značilnosti 
aplikacije, varnost, klinična učinkovitost, ocena pacientov, ekonomski pogledi, organizacijski pogledi 
in socialno-kulturni, etični ter legalni pogledi). 
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 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Glede na to, da je bila osrednja tema projekta telemedicina in pripravljenost slovenskega pravnega, 
tržnega in zdravstvenega okolja na njeno uvedbo, je doprinos družbeni koristi v tem, da so v 
poročilu zbrane informacije, ki najprej primerjalno analizirajo razvoj in učinke uporabe telemedicine 
v drugih državah, nato pa nudijo vsaj delni odgovor na vprašanja, ki se z uvedbo telemedicine 
pojavljajo v Sloveniji. Uporaba telemedicinskih naprav bi namreč lahko imela zelo pozitivni učinek 
na zmanjšanje čakalnih vrst v zdravstvu, s tem pa tudi zmanjšanje porabe sredstev Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ugotovljene in izpostavljene prednosti telemedicine v končnem 
poročilu bi lahko pripomogle k vključevanju telemedicine v slovenski zdravstveni sistem, kjer njena 
uporaba trenutno še ni primerljiva z uporabo telemedicinskih naprav v tujini. Ker pa so osrednje 
medicinska tematike ravno srčne bolezni in nihjovo zdravljenje, se bo s tem poročilom pokazalo 
tudi, da ustrezen življenjski slog lahko njihov nastanek do neke mere prepreči z zdravim načinom 
življenja, to pa bo lahko predstavljalo tudi vzpodbudo družbi.  
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Mednarodna prodajna pogodba v praksi slovenskih 
gospodarskih subjektov 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
KEMA – Kremen in specialni materiali d.o.o. 
Gospodarska zbornica Slovenije 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Projekt je obravnaval obsežno in kompleksno raziskovanje Konvencije Združenih narodov o 
pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Gre za problematiko, ki je v praksi slovenskih 
gospodarskih subjektov pri sklepanju mednarodnih pogodb slabo poznana, kar jim onemogoča 
sprejemanje optimalnih gospodarskih odločitev. Primerjava Obligacijskega zakonika (OZ) in CISG 
je rešitev, ki jo projekt ponuja, saj v praksi predstavlja pripomoček, ki ga gospodarski subjekti lahko 
uporabijo, da dobijo jedrnato in strnjeno predstavo o prednostih in slabostih uporabe posameznega, 
za pogodbo veljavnega prava. Drugi del problematike predstavljajo spori, ki so nastali iz 
mednarodnih prodajnih pogodb. Gospodarske družbe niso seznanjene s sodno prakso, kar 
predstavlja problem, ker sodna praksa dopolnjuje in napolnjuje veljavno pozitivno pravo, obenem pa 
ga interpretira. Pomembno je, da se gospodarske družbe zavedajo, kako sodišča odločajo v 
podobnih sporih, in imajo zato pregled nad tem, kar jih čaka v podobnih primerih. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Pri primerjavi določb CISG in OZ je bil poudarek na študiju samega besedila CISG in mednarodno 
priznanih avtoritet, ki CISG komentirajo. Pomemben del študija je predstavljal tudi komentar 
Obligacijskega zakonika, pripravljen s strani najbolj eminentnih slovenskih pravnikov. Pretežno je 
delo od študenta zahtevalo sintezo različnih študijskih gradiv, kritično opredelitev in poglobljeno 
iskanje razlik in podobnosti med primerjanima pravnima viroma ter njihovo ubeseditev v laiku 
razumljivem jeziku, ki vseeno zadosti relativno visokemu nivoju pravniškega izražanja. Pri analizi 
sodne prakse so študentje poiskali vso dostopno sodno prakso in jo nato pozorno preučili. Nato so 
ugotovitve sodišč, povezane z uporabo CISG, primerjali z že zgoraj navedeno strokovno literaturo 
in odkrivali, ali sodne odločbe dosegajo nivo, ki ga postavljajo mednarodno priznani strokovnjaki s 
tega področja. S tem so študentje izdelali dovršen pregled sodne prakse, ki na jasen in razumljiv 
način osvetli sodniške odločitve, kar bi gospodarske družbe pripeljalo do pogostejšega odločanja za 
uporabo CISG, kar bi lahko bilo za njih koristneje, oziroma bi jim omogočilo, da se informirajo 
odločajo za ali proti uporabi konvencije. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Projektna naloga bo slovenskim gospodarskim družbam služila kot priročnik za njihov udejstvovanje 
v poslovnem okolju, Gospodarski zbornici Slovenije kot pripomoček za širjenje znanja in veščin pri 
sklepanju poslov z mednarodnim elementom, študentom prava pa kot do sedaj neobstoječ strnjen 
vpogled v slovensko sodno prakso v zvezi s CISG in v pravnoteoretične razlike med določbami 
temeljnega vira obligacijskega prava v Sloveniji, Obligacijskega zakonika in svetovno uveljavljene 
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kodifikacije trgovinskega prava. Nadalje lahko naloga služi kot spodbuda bodočim ali obstoječim 
podjetnikom, ki šele razmišljajo o poslovanju s tujino, da storijo prvi korak k sklenitvi svoje prve 
mednarodne pogodbe o prodaji blaga. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2016/2017  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Aktualni problemi medijskega kazenskega prava  
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partnerja – podjetja, ki je/sta vključena v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
Odvetniška pisarna Zakonjšek in Zakonjšek, d.o.o. 
Društvo novinarjev Slovenije 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Namen projekta je bil iskanje odgovorov na nekatera aktualna vprašanja medijskega kazenskega 
prava. Pri tem so se študentje osredotočili na tri vsebinske sklope – kazniva dejanja zoper čast in 
dobro ime, sovražni govor ter izdajo tajnih podatkov. Vsem obravnavanim inkriminacijam je skupno, 
da vsebujejo nekatere abstraktne, pomensko odprte pojme ali pravne standarde, čigar pomena ni 
mogoče razbrati iz samega zakona. Njihova vsebina se razkrije šele skozi sodno prakso, kjer 
sodniki v vsakem konkretnem primeru na podlagi tehtanja med različnimi ustavnimi pravicami, pa 
tudi na podlagi moralno-etičnih pravil in življenjskih izkušenj izoblikujejo vrednostna merila presoje. 
Zaradi tega je težko popolnoma jasno in določno opredeliti vsebino teh kaznivih dejanj, težje pa je 
predvideti tudi, kakšna bo odločitev sodišč v konkretnem primeru. To včasih predstavlja problem 
celo izkušenim odvetnikom, še toliko bolj pa novinarjem, ki so pri svojem delu izpostavljeni tveganju 
kazenskih postopkov.  
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Med izvajanjem projekta so študentje izluščili kriterije, ki jih sodišča uporabljajo pri presoji 
obravnavanih kaznivih dejanj, in poskušali čim bolj natančno opredeliti vsebino pojmov, kot so  
»razžalitev«, »namen zaničevanja«, »dokazovanje resničnosti«, »dejanje storjeno na način, ki lahko 
ogrozi ali moti javni red in mir«, »javni interes« ipd. ter na ta način kar se da jasno opredeliti polje 
kaznivosti obravnavanih kaznivih dejanj. Pripravili so tudi pregled novejše sodne prakse, ki nudi 
vpogled v način presoje in argumentacije sodišč pri obravnavi posegov v čast in dobro ime. V 
analizo so vključili tudi procesnopravno ureditev, poudarili postopkovne razlike med obravnavami 
kaznivimi dejanji in težave, ki jih imajo kriminalisti pri preiskovanju.  
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Končni izdelek na celovit način analizira materialno- in procesnopravni vidik medijskih kaznivih 
dejanj, njihovo prepletenost s pravom človekovih pravic, civilnim pravom in novinarsko etiko ter s 
tem prispeva k večji pravni varnosti in jasnosti na tem področju, ter stremi k zmanjšanju pritiskov na 
novinarje zaradi potencialne izpostavljenosti različnim sodnim postopkom. S kritičnim 
ovrednotenjem sedanje pravne ureditve in predlogi za spremembe pa nakaže priporočeno smer 
zakonodajnih posegov v prihodnosti. 
 

 
4. Priloge: 
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 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
 


