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Uporaba Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah  
Poudarek na pravici do poštenega sojenja 

SEMINAR ZA SODNIKE IN DRŽAVNE TOŽILCE 

Ljubljana, 27. in 28. september 2021 

Predavatelji 
 
Nina Betetto, sodnica, Vrhovno sodišče Republike Slovenije; 
predsednica, Posvetovalni svet evropskih sodnikov (CCJE), 
Ljubljana 
 
Sara Iglesias Sánchez, strokovna sodelavka, Sodišče Evropske 
unije, Luksemburg  
 
Goran Selanec, sodnik, Ustavno sodišče Republike Hrvaške, 

Zagreb 

 

Gabriel Toggenburg, koordinator politik, Agencija EU za temeljne 
pravice (FRA), Dunaj 
 
Boštjan Zalar, višji sodnik, Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Ljubljana 
 
 
 
 

Ključne teme 
 

• Varstvo temeljnih pravic v 
Evropi 

• Področje uporabe in razlaga 
Listine v nacionalnih ureditvah 

• 6. člen EKČP in 47. člen Listine 

• Neodvisnost in nepristranskost 
sodišč 

• Učinkovito sodno varstvo 

• Omejitve 47. člena Listine 

• Pravica do ustnega (javnega) 
postopka 

• Pravna pomoč 
 
 

Jezika 
Angleščina in slovenščina 
(simultano tolmačenje) 
 

Številka dogodka 
421DT26f 
 

Organizatorja 
ERA (Sanja Jovičić) v sodelovanju s 
Centrom za izobraževanje v 
pravosodju (CIP). 

 

Financira program Evropske unije za pravosodje (2014-2020) 

 



   Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 

Ponedeljek, 27. september 2021 

09:00  Prihod in registracija udeležencev 
 
09:30  Pozdravni nagovor 
 Predstavnik Centra za izobraževanje v pravosodju in Sanja Jovičić (ERA) 
 

I. EKČP, LISTINA EU IN NACIONALNE USTAVE 

 
09:30  Listina v praksi 

• Področje uporabe 

• Pravice in načela v Listini 

• Horizontalni neposredni učinek Listine 

• Sodni dialog med evropskimi sodišči 
Nina Betetto 

 
10:00 Razprava 
 
10:15  Pravica do poštenega sojenja in do pravnega sredstva v pravu EU v 

primerjavi z EKČP 

• Dodana vrednost postopkovnih določb Listine v primerjavi s 6. in 13. členom 
EKČP  

• Analiza sodne prakse o pomenu "učinkovitega pravnega sredstva" v 
Luksemburgu in Strasbourgu 

Gabriel Toggenburg 
 
10:45  Razprava 
 
11:00  Odmor za kavo 
 
11:30  Praktične vaje in skupinsko delo: 

Področje uporabe in razlaga Listine 
Gabriel Toggenburg 

 
12:30  Razprava o rezultatih skupinskega dela 
 
13:00  Kosilo 
 

II. PRAVICA DO UČINKOVITEGA PRAVNEGA SREDSTVA IN PRAVICA DO 
POŠTENEGA SOJENJA V PRAVU EU 

 
14:00  Neodvisnost in nepristranskost sodišč v sodni praksi Sodišča EU 

• Pojem "sodišča" 

• Pogoji za neodvisnost in nepristranskost 
Nina Betetto 

 
14:30  Razprava 
 
14:45 Doktrina učinkovitega sodnega varstva v sodni praksi Sodišča EU 

• Razvoj načela učinkovitega sodnega varstva kot temeljne pravice in 
splošnega načela prava EU 

• Načelo nacionalne procesne avtonomije, načelo enakovrednosti in načelo 

učinkovitosti 

Sara Iglesias Sánchez  

 

15:15  Razprava 
 

15:30  Odmor za kavo 

 

16:00 Praktične vaje in skupinsko delo:  
Uporaba sekundarnega prava EU ob upoštevanju postopkovnih določb 

Listine v postopkih predhodnega odločanja Sodišča EU 

Sara Iglesias Sánchez  

 

Cilj 

Udeleženci bodo pridobili temeljito zanje o 
področju uporabe in razlagi Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah (v 
nadaljevanju: Listina) ter o njeni povezavi z 
drugimi pravnimi instrumenti, ki varujejo 
temeljne pravice v Evropi. Poudarek bo na 
uporabi določb o pravici do poštenega 
sojenja v praksi. 
 

Kdo naj bi se udeležil? 

Sodniki, državni tožilci in sodno osebje iz 
držav članic EU (razen Danske), Albanije in 
Črne gore 
 

Naučili se boste … 

• kako so človekove pravice varovane v 
Evropi, 

• o pravni veljavnosti Listine, 

• kako uporabljati in razlagati Listino na 
nacionalni ravni, 

• o področju uporabe 47. člena Listine v 
praksi in možnih omejitvah ter o 
njegovi povezavi s 6. členom Evropske 
konvencije o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah (v nadaljevanju: 
EKČP), 

• kako zagotoviti učinkovito sodno 
varstvo v pravnem redu EU, 

• kako zagotoviti ustno (javno) 
obravnavo v skladu z Listino.  

 

Kaj je bilo udeležencem všeč v 
letu 2021? 

"Tema se mi zdi zelo zanimiva in zelo 
dragocena za mojo prakso.“ 
 
"Čudovita vsebina tem, zelo uporabna v 
praksi in odlična organizacija dogodka.“ 
 

Posebno opozorilo 
 
Zaradi resnosti in nepredvidljivosti razmer 
na področju javnega zdravja v Evropi si 
ERA pridržuje pravico, da dogodek v 
Ljubljani kadar koli spremeni v spletni 
seminar. Izbranim udeležencem 
svetujemo, da potovanje rezervirajo po 
potrditvi s strani ERA. ERA ne bo povrnila 
nobenih stroškov, ki bi nastali pred takšnim 
navodilom. 
 

Kraj 
 

Kraj seminarja bo kmalu potrjen.  
 

 
 
 
 
 
 



   

 17:00  Razprava o rezultatih skupinskega dela 

 

17:30  Zaključek prvega dneva  

 

19:30  Večerja 
 

 

Torek, 28. september 2021 

 

III. PRAVICA DO UČINKOVITEGA PRAVNEGA SREDSTVA IN PRAVICA DO 
POŠTENEGA SOJENJA V PRAVU EU (nadaljevanje) 

 
09:30 Pravica do ustne (javne) obravnave pred sodiščem v kontekstu pravice do 

 učinkovitega sodnega varstva na podlagi člena 47(2) Listine 

Boštjan Zalar  
 

10:00  Razprava 
 

10:15  Omejitve 47. člena Listine v sodni praksi Sodišča EU 

• Javni interes 

• Druge temeljne pravice 

• Postopkovni vidiki 
Goran Selanec 

  
10:45  Razprava 
 
11:00  Odmor za kavo 

 
11:30 Pravna pomoč in sodni stroški v pravu EU 

• Enakost orožij 

• Nedopustno drag postopek 

• Dostop pravnih oseb do pravne pomoči 

• Direktiva o brezplačni pravni pomoči 2016/1919 

Goran Selanec 

 
12:00 Razprava 

 
12:15  Praktične vaje in skupinsko delo: 

Privilegij zoper samoobtožbo na podlagi člena 48(1) Listine  
Boštjan Zalar  
 

13:15  Razprava o rezultatih skupinskega dela 
 

13:30 Konec seminarja in kosilo 

 

 

O dopolnitvah programa: www.era.int 

Program se lahko še spremeni. 

 

 

 

 

 

Vaše kontaktne osebe 

 

Sanja Jovičić 

Pravnica projekta 

E-naslov: sjovicic@era.int 

 

 

Laura König 
Asistentka 
E-naslov: lkoenig@era.int 

 

 

 

 
 
To serijo seminarjev je finančno podprl 
program Evropske unije za pravosodje 
(2014-2020). 
 
Za dodatne informacije se obrnite na: 
https://ec.europa.eu/justice/grants1/progra
mmes-2014-2020/justice/index_en.htm 
 
 
 

Rezervirajte datum 

 
Litigating Sexual and Reproductive 
Health Rights in Europe 
Spletni seminar, 18.-20. oktober 2021 
 

Annual Conference on Rights of 

Persons with Disabilities 2021 

Spletni seminar, 17.-19. november 2021 

 

http://www.era.int/
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm


   
 Prijave na seminar: 

Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah  

je mogoče vložiti prek nacionalnih pravosodnih šol, članic Evropske 

mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (mreža EJTN)  

 

Pogoj udeležbe 

Izbira 

1. Udeležijo se lahko samo sodniki, tožilci in sodno osebje iz držav članic EU (razen 
Danske), Albanije in Črne gore. 

2. Število prostih mest je omejeno (35 mest). Udeležba bo predmet izbirnega postopka.  

3. Prijave je treba poslati do 22. avgusta 2021. 

4. Kmalu po tem roku bodo kandidati prejeli odgovor.  

Stroški udeležbe 

5. Seminar je brezplačen. 
 

Potni stroški 

6. Potni stroški bodo povrnjeni samo udeležencem iz tujine do največ 400 evrov. 
Udeležencem iz Slovenije bo povrnjeno največ 100 evrov. Za povračilo je treba 
predložiti izvirnike računov (kot so letalska vozovnica, vstopna karta, vozovnica za 
vlak, račun za taksi itd.). Udeležence opozarjamo, da uporabijo najcenejše prevozno 
sredstvo, ki je na voljo. 

Namestitev 

7. ERA bo neposredno krila največ 2 hotelski nočitvi, in sicer samo za hotel, ki ga bo 
rezervirala ERA. 

Druge storitve 

8. Stroške večerje, dveh kosil in pijače med dogodkom ter gradiva krije ERA. 

 
Udeležba 

6. Udeležba je obvezna ves čas seminarja. Vaša prisotnost se bo beležila. 

7. Ob koncu seminarja boste prejeli potrdilo o udeležbi. 

 

Višja sila 

8. Zaradi resnosti in nepredvidljivosti razmer na področju javnega zdravja v Evropi si ERA 
pridržuje pravico, da dogodek v Ljubljani kadar koli spremeni v spletni seminar. Izbranim 
udeležencem svetujemo, da potovanje rezervirajo po potrditvi s strani ERA. ERA ne bo 
povrnila nobenih stroškov, ki bi nastali pred takšnim navodilom. 

Prijave na seminar: 
Uporaba Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah  

je mogoče vložiti prek 
nacionalnih pravosodnih 
šol, članic Evropske mreže 
institucij za izobraževanje v 
pravosodju (mreža EJTN) 
 

 

Kraj 

Kraj seminarja bo kmalu potrjen.  

 
 
Jezika 
Angleščina in slovenščina (simultano 
tolmačenje) 
 
 

Za dodatne informacije 
 
Jaroslav Opravil 

E-naslov:  jopravil@era.int   
Tel.:  +49 (0)651 9 37 37 841 
Fax: +49 (0)651 9 37 37 773 
 

 

 


