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Zadeva: Vabilo Akademije za evropsko pravo (ERA) na seminar Uporaba Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah – poudarek na pravici do 
poštenega sojenja

Spoštovani,

Akademija za evropsko pravo (ERA) v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju 
organizira seminar Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – poudarek na 
pravici do poštenega sojenja (Applying the Charter of Fundamental Rights of the European 

Union – Focus on the Right to a Fair Trial), ki bo potekal 27. in 28. septembra 2021 v Ljubljani. 
Seminar bo predvidoma potekal v klasični obliki. O točni lokaciji vas bomo obvestili naknadno. 
Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku s tolmačenjem.

Seminar je namenjen sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem iz vseh 
držav članic EU (razen Danske), Albanije in Črne gore. 

Program seminarja vam pošiljamo v prilogi.

Cilj seminarja je, da se udeleženci seznanijo z uporabo in interpretacijo Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah ter razmerji do drugih pravnih instrumentov, ki varujejo temeljne pravice v 
Evropi. Poudarek bo na uporabi določb o pravici do poštenega sojenja v praksi. Na seminarju 
bodo obravnavane naslednje vsebine:

- sistem varstva temeljnih pravic v Evropi,
- področje uporabe in interpretacija Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v 

nacionalnih pravnih redih,



2

- 6. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 47. člen Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah,

- nepristransko in neodvisno sojenje,
- pravna sredstva v pravu EU in
- pravica do obrambe.

Udeležba na seminarju je brezplačna. 

Število vseh udeležencev na seminarju je omejeno na 30 oseb, od tega je 15 mest na voljo za 
slovenske udeležence in 15 mest za tuje udeležence. Po poteku roka za prijave bo opravljena 
razvrstitev prijavljenih kandidatov v skladu s kriteriji Centra za izobraževanje v pravosodju. 
Kandidati bodo po razvrstitvi obveščeni o udeležbi na seminar.

Vljudno vas vabimo, da prijave za udeležbo pošljete do 9. avgusta 2021 na elektronski naslov 
jtc.mp@gov.si. Prijavi za udeležbo je treba priložiti soglasje predsednika sodišča ali vodje 
tožilstva za udeležbo. Izbrani kandidati se bodo morali registrirati na spletni strani ERA do 22. 
avgusta 2021. Povezava bo posredovana samo izbranim kandidatom.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Tina Banfi, ki je za vse dodatne 
informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 52 54 oziroma elektronskem naslovu 
tina.banfi@gov.si.

Vljudno vabljeni!

Po pooblastilu št. 1002-31/2017/449
z dne 20. 1. 2021

Kristina Umek Jenko
vodja sektorja

Pripravila:
Tina Banfi
višja svetovalka

Priloga:
− Program: Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – poudarek na pravici do 

poštenega sojenja, 27. in 28. september 2021


