
 

 

 

Okrogla miza:  

Izzivi pri spopadanju z dezinformacijami in lažnimi novicami 

 

 

Jean Monnet akademski modul: Medijska pismenost in aktivno 

državljanstvo (modul MELI), Erasmus+ 

 

Vodja MELI modula: prof. dr. Mateja Rek 

 

 

Četrtek, 17. 3. 2022 ob 16.00 

 

 

Dogodek bo potekal v hibridni obliki, sodelujete lahko preko Zooma:  

https://us02web.zoom.us/j/89373084626 ali se nam pridružite fizično v prostorih Fakultete 

za medije na Leskoškovi 9e. Vašega obiska bomo zelo veseli!  

 

 

Izraz lažne novice se običajno nanaša na lažne, izmišljene ali zavajajoče informacije, ki 

posnemajo vsebino novic in tako zavajajo uporabnike medijev. Z lažno vsebino želijo vplivati 

na mnenje občinstva. Narejene so kot kredibilne zgodne, podkrepljene z dejstvi, a dejstva niso 

točna. Tovrstne lažne novice lahko razkrije preverjanje dejstev pri drugih virih ali preverjanje 

kredibilnosti virov teh lažnih zgodb. Poleg lažnih novic lahko med manipulativne oblike 

sporočanja digitalnih medijev uvrstimo tudi senzacionalistične prakse pridobivanja pozornosti 

ljudi in predvsem klikov z namenom ustvarjanja dobička, ki jih masovna pozornost prinese v 

tržne namene ali namerno filtriranje in ciljanje medijskih sporočil za promocijo specifičnih idej 

ali prepričanj. Tovrstne prakse lahko vodijo v informacijsko zmedo, sejanje nezadovoljstva, 

ustvarjanje nezaupanja, polarizacijo ali celo sovraštvo. Namen te okrogle mize je razmišljati in 

razpravljati o naboru možnih ukrepov za spopadanje s širjenjem in vplivom spletnih 

dezinformacij in policy usmeritvah odločevalcev na nacionalni in EU ravni.  

 

 

 

 

 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/89373084626


Agenda dogodka: 

 

• Uvodna predstavitev projekta Jean Monnet Media Literacy Module for Active Citizens 

(MELI Module) 

• Predstavitev MELI spletnih virov, https://www.meli-module.com/    

• Foto trenutek 

• Predstavitve vidnejših projektov v Sloveniji, ki naslavljajo tematiko: Izzivi pri 

spopadanju z dezinformacijami in lažnimi novicami & medijske pismenosti: 

o Dr. Sonja Merljak Zdovc – predstavitev projekta Časoris - https://casoris.si/  

o Dr. Blaž Rodič - Modeliranje vpliva lastnosti posameznikov in omrežja na 

diseminacijo lažnih novic v socialnem omrežju - 

https://www.fis.unm.si/modeliranje-vpliva-lastnosti-posameznikov-in-omrezja-

na-diseminacijo-laznih-novic-v-socialnem-omrezju/ 

o Anja Bašin – Infrastrukturni program Fakultete za medije -zbiranje, vodenje in 

arhiviranje podatkov o medijski pismenosti -  http://pismenost.si/  

o Dr. Alenka Pandiloska Jurak– predstavitev projekta MELIA Observatory - 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/melia-observatory  

• Razprava - udeleženci okrogle mize bodo razpravljali in delili svoje mnenje o:   

a.) konceptualizaciji dezinformacij, lažnih novic, propagande;  

b.) vplivu dezinformacij, lažnih novic in propagande na delovanje sodobnih družb;  

c.) dejavnostih in orodjih, s katerimi se lahko zoperstavimo dezinformacijam in lažnim 

novicam;  

d.) ukrepih na nacionalni in EU ravni za prepoznavanje kredibilnosti informacij.  
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