1. Naslov učne enote / predmeta

Tisk in svoboda govora na Slovenskem

2. Koda enote

3. Število ECTS kreditov

4. Kontaktne ure

5. Stopnja
8. Študijski
program
10. Tip predmeta

Skupaj Predavanja
27
7
doktorski 6.
Prvi, drugi
(prva)
Letnik
Strateško komuniciranje
izbirni

Vaje

15
Seminar
20

Ostale
oblike

7. Semester Prvi, drugi
9. Študijska Program nima smeri
smer
Slovenski
11. Jezik

12. Cilji / kompetence
Učna enota prispeva k razvoju naslednjih splošnih in predmetnospecifičnih kompetenc:


sposobnost identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize ter možnih
rešitev;
 ustvarjanje novega znanja, ki pomeni relevanten prispevek k razvoju znanosti;
 poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi
avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
 sposobnost za reševanje konkretnih raziskovalnih problemov na področju strateškega
komuniciranja;
 razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na raziskovalnem področju strateškega
komuniciranja;
 zavezanost profesionalni etiki;
 sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v znanstveni
periodiki;
 razumevanje pomena svobode izražanja pri strateškem komuniciranju;
 poznavanje specifik komuniciranja v posameznih okoljih;
 poznavanje pravne regulative na področju svobode izražanja.
13. Opis vsebine
- Koncept svobode izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega
obveščanja in izražanja
- Pomen svobode izražanja za delovanje odprte in demokratične družbe
- Pomen varovanja osebne integritete (pravica do popravka in odgovora)
- Stanje na področju svobode izražanja v Slovenije
Ustava RS v 39. členu opredeljuje svobodo izražanja v splošnem. Drugi členi Ustave RS, zagotavljajo
tudi pravice, ki predstavljajo specifičen vidik splošne svobode izražanja. Tako npr. 24. člen javnost
sojenja, 37. člen varstvo tajnosti pisem in drugih občil, 40. člen pravico do popravka in odgovora, 41.
člen svobodo vesti, 42. člen pravico do zbiranja in združevanja, 59. člen svobodo znanosti in
umetnosti; v tesni zvezi s pravico do osebnega dostojanstva (34. člen) in z varstvom pravic zasebnosti
in osebnostnih pravic (35. člen)
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14. Temeljna literatura:
L. Šturm (ur.), Komentar ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Ljubljana 2002 (zlasti 39. čl. K. Jaklič, 40. čl. F.Testen
L. Šturm, Omejitev oblasti. ustavna izhodišča javnega prava, Nova revija, Ljubljana 1999,
L. Šturm, Načelo sorazmernosti kot splošno ustavno načelo, Javna uprava 31, 1995, 2, str. 127–161.
L. Šturm, Nove oblike delitve oblasti, Javna uprava 33, 1997, 1, str. 9–34.
Dignitas, prevodi primerov ESČP, 3-4/1999, 5-6/2000 in 7-8/2000;
van Dijk/van Hoof (ed.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Fourth
Ed., 2006
Macdonald et al. (ed.), The European System for the Protection of Human Rights, Nijhoff 1993;
Gomien, Short guide to the European Convention on Human Rights, 3rd ed., 2005
Prepeluh, Svoboda izražanja in Evropska konvencija o človekovih pravicah, ZZR, LXI, 2001, s. 247–
264.
Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 327 (1937).
Nemško zvezno ustavno sodišče v svoji prvi in najpomembnejši odločitvi o svobodi izražanja, Lüth
(BVerfGE 198, 208 (1958))
Odločitve ESČP
Handyside v. Združeno kraljestvo (7. 12. 1976, A 24, p. 49) je ključni in v judikaturi ESČP največkrat
citirani primer. Sunday Times v. Združeno kraljestvo (27. 4. 1979, A 30). Sunday Times II v.
Združeno kraljestvo, (1991, A 217, p. 49). Lingens v. Avstrija (8. 7. 1986, A 103). Glimmerveen in
Hagenbeeck v. Nizozemska (11. 10. 1979, 4 EHRR 260). Purcell v. Irska (16. 4. 1991, Application
No. 15404/89). X v. Nemčija (1982, 29 DR 194). Weber v. Švica, (1990, A 177). Glasenapp v.
Nemčija (28. 8. 1986, A 104). Vogt v. Nemčija, (1995, A 323, p. 22)
Müller in drugi v. Švica, 1988, A 133. Otto-Preminger-Institut v. Avstrija, 1994, A 295-A. Von
Hannover v. Nemčija (24. 09. 2004).
Ustavnosodna presoja Ustavnega sodišča RS
OdlUS II, 106, U-I-146/93 z dne 18. 11. 1993: OdlUS III, 123, U-I-172/94, Ur. l. 73/94: OdlUS VI,
125, U-I-137/94 z dne 9. 10. 1997: OdlUS VI, 181, Up-20/93 z dne 19. 6. 1997: OdlUS VIII, 116, Up150/97 z dne 4. 2. 1999: OdlUS VIII, 174, U-I-226/95, Ur. l. 60/99: OdlUS IX, 310, Up-50/99, Ur. l.
1/2001: OdlUS VI, 181, Up-20/93 z dne 19.6.1997 - pravica do odgovora in posredno do popravka
15. Predvideni študijski dosežki:
Študent/študentka:
 obvlada kompleksno analizo ustavnosodne presoje svobode izražanja in sistema zavor in
ravnovesij v svobodni demokratični družbi;
 demonstira poznavanje najnovejših teoretskih pristopov na obravnavanem področju;
 demonstrira poznavanje in razumevanje pomena svobode izražanja kot integralne
komponente strateškega komuniciranja;
 demonstrira obvladovanje ključnih raziskovalnih metod;
 izraža sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju družboslovja in novinarstva;
 je sposoben artikulacije ključnih vprašanj in problemov na obravnavanem področju;
 je sposoben prezentacije svojih raziskovalnih rezultatov v znanstvenih publikacijah.
16. Metode poučevanja in učenja


Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje
problemov);
 Seminarske delo (refleksija izkušenj, projektno delo, timsko delo, metode kritičnega
mišljenja, diskusija, sporočanje povratne informacije, diskusija, dodatna razlaga, obravnava
specifičnih vprašanj)
 Individualno delo študentov (samostojen študij literature, priprava izpitne naloge).
17. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti
Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik študija.
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18. Načini ocenjevanja in ocenjevalna lestvica
 Izpitna naloga: esej s strukturo in obsegom znanstvenega članka
Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
19. Metode evalvacije kakovosti
 Samoevalvacija ob zaključku predavanj in vaj.
 Vsakoletna evalvacija v okviru fakultetnega sistema zagotavljanja kakovosti.
21. Sestavljalec in nosilec predmeta:
Red. prof.dr. Lovro Šturm
Ključne reference nosilca
 L. Šturm (ur.), Komentar ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in
evropske študije, Ljubljana 2002 (zlasti 39. čl. K. Jaklič, 40. čl. F.Testen
 L. Šturm, Omejitev oblasti. ustavna izhodišča javnega prava, Nova revija, Ljubljana 1999,
 L. Šturm, Načelo sorazmernosti kot splošno ustavno načelo, Javna uprava 31, 1995, 2, str.
127–161.
 L. Šturm, Nove oblike delitve oblasti, Javna uprava 33, 1997, 1, str. 9–34.
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