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UPORABA  

PROTIDISKRIMINACIJSKEGA 

PRAVA EU 

SPLETNI SEMINAR ZA ZAPOSLENE V 

PRAVOSODJU 

6.–7. september 2021  

Predavatelji 
 
Sara Benedi Lahuerta 
Docentka za pravo, University College Dublin 
 
Vesna Bergant Rakočević 
Višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani 
 
Nicola Braganza 
Odvetnica, Garden Court Chambers, London 
 
André Gubbels 
Generalni direktor, Generalni direktorat za invalide, Belgijska 
zvezna javna služba za socialno varnost, Bruselj 
 
Neža Kogovšek Šalamon 
Svetovalka, Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije, 
Ljubljana 
 
Marie Mercat-Bruns 
Pridružena profesorica, Pravna fakulteta Sciences Po/CNAM 
(Lise, CNRS), Pariz 
 
Mathias Möschel 
Izredni profesor, Srednjeevropska univerza, Dunaj 
 
Peter Reading 
Višji pravni svetovalec, Komisija za enake možnosti, Hongkong 
 

 

Glavne teme 

• Pravni okvir EU 

• Ključni pojmi: neposredna 
diskriminacija, posredna 
diskriminacija, nadlegovanje 

• Dokazno breme 

• Pravna sredstva in sankcije 

• Verska diskriminacija na 
delovnem mestu  

• Invalidnost in razumna 
prilagoditev  

• Sovražni govor 

• Postopek predhodnega 
odločanja 

 

Jeziki 

Angleščina in slovenščina 
(simultano tolmačenje) 
 
Številka dogodka 

121DV95e 
 
Organizatorji  
ERA (Daniel Gärtner) v imenu 

Evropske komisije (naročnik) in s 

podporo slovenskega Centra za 

izobraževanje v pravosodju  

 

 
 

Financiran v okviru programa Evropske komisije za 

pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020 



   Uporaba protidiskriminacijskega prava EU 
Spletni seminar za zaposlene v pravosodju 

Ponedeljek, 6. september 2021 

9.00 Povezava z videokonferenčno platformo in seznanitev z njo 
 
9.20 Pozdravni nagovor in uvod 
 Daniel Gärtner, ERA 
 
9.30 Pravni okvir EU o enakosti 

• Listina EU in Pogodbi EU 

• Direktive EU o enakem obravnavanju – pregled in področje uporabe 

• Mednarodni instrumenti (Svet Evrope, ZN, ILO) 
  Peter Reading 
  
10.00  Razprava 
 
10.15  Ključni pojmi evropske zakonodaje o enakosti 

• Neposredna diskriminacija 

• Posredna diskriminacija 

• Nadlegovanje  
 Mathias Möschel 
  
10.45 Razprava 
 
11.00  Odmor 
 
11.30 Dokazovanje diskriminacije  

• Prenos dokaznega bremena  

• Kako vzpostaviti domnevo diskriminacije, primeri in sodna praksa 
SEU 

• Dostop do dokazov in sodna praksa SEU s področja razkritja 
informacij 

 Nicola Braganza 
  
12.00  Razprava 
 
12.15 Izvrševanje: pravna sredstva, sankcije in rešitve v primerih 
 diskriminacije  
 Neža Kogovšek Šalamon 
 
12.45 Razprava 
 
13.00 Odmor za kosilo  
 
14.00 Delavnica: obravnava študije primera v delovnih skupinah 
 Interaktivna vaja 
 Peter Reading 
 
15.30 Zaključek prvega dne seminarja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cilj 

Namen tega spletnega seminarja je 
omogočiti udeležencem razumevanje in 
pravilno uporabo protidiskriminacijske 
zakonodaje EU v domačih sporih. 
Poudarek bo na nekaterih pomembnih 
praktičnih vidikih za nacionalne sodnike pri 
uporabi dveh protidiskriminacijskih direktiv, 
tj. direktiv 2000/43 in 2000/78. Prav tako 
bodo obravnavana aktualna vprašanja s 
tega področja. Komuniciranje z drugimi 
udeleženci bo mogoče med razpravami in 
v okviru delovnih skupin, ko bo potrebno 
aktivno sodelovanje. 
 

Kdo naj se tega seminarja 
udeleži? 

Sodniki, tožilci in drugi zaposleni  
v pravosodju iz EU, Islandije in 
Lihtenštajna. 
 

 

Izvedeli boste … 

• kakšen je pravni okvir EU o enakosti in 
kako ga uporabljati pri primerih v 
praksi; 

• kako so opredeljeni ključni pojmi 
neposredne/posredne diskriminacije in 
nadlegovanja; 

• v kakšnih okoliščinah pride do prenosa 
dokaznega bremena;  

• kakšna je vloga pravnih sredstev in 
sankcij pri učinkoviti uporabi 
zakonodaje s področja enakosti;  

• kako je SEU razlagalo 
protidiskriminacijski direktivi v svoji 
novejši sodni praksi; 

• kako Evropska unija obravnava 
sovražni govor; 

• kakšna je vloga nacionalnega sodnika 
in kako deluje postopek predhodnega 
odločanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Torek, 7. september 2021 
 
9.00 Vzpostavljanje povezave 
 
9.15  Verska diskriminacija na delovnem mestu in novejša sodna praksa 
 SEU glede: 

• naglavnih rut 

• cerkvenih delodajalcev  
 Marie Mercat-Bruns 
 
9.45  Razprava 
 
10.00 Diskriminacija na podlagi invalidnosti  

• Razmerje med zakonodajo EU in UNCRPD 

• Pojma invalidnosti in razumne prilagoditve  
 André Gubbels 
 
10.30 Razprava 
 
10.45 Odmor 
 
11.15 Obravnava sovražnega govora v zakonodaji EU  

• Opredelitev sovražnega govora 

• Diskriminacijski okvir in kazenskopravni okvir 

• Sovražni govor na spletu 

• Svoboda izražanja proti sovražnemu govoru  
 Sara Benedi Lahuerta  

 
11.45 Razprava 
 
12.00 Vloga nacionalnega sodnika pri uporabi protidiskriminacijskih  
 direktiv EU  

• Uporaba zakonodaje EU v nacionalnih postopkih  

• Praktični nasveti v zvezi s predlogom za postopek predhodnega 
odločanja 

 Vesna Bergant Rakočević  

 
12.30 Razprava 
 
12.45 Zaključek seminarja  

 
 
 
Ure so navedene po CEST  
(srednjeevropski poletni čas) 

 

 

 

 

Posodobitve programa so na voljo na: www.era.int 

Program se lahko še spremeni. 

 

 

 

Interaktivni spletni seminar 

Seminar bo potekal na spletni 
videokonferenčni platformi Zoom. 
Uporabljene bodo najstrožje varnostne 
nastavitve. 
Sodelovali boste lahko aktivno, sproti in 
neposredno boste lahko komunicirali z 
našimi vrhunskimi predavatelji in drugimi 
udeleženci, razdelili se boste v delovne 
skupine in obravnavali študije primerov. 
Izkoristili bomo vsa razpoložljiva tehnična 
orodja za zagotovitev intenzivne in 
interaktivne učne izkušnje. 

 
 
e-učenje 
 
Preverite svoje znanje, osvežite osnove in 
pridobite prvo izkušnjo s tečajem v okviru 
pripravljalnega tečaja e-učenja: 

 
www.era-comm.eu/anti-discri/e_learning 

 
 
Vaše kontaktne osebe 

 

Daniel Gärtner 
Višji pravnik 
Vodja tečaja 
E-naslov: dgaertner@era.int   

 

 

Barbara Hense 
Asistentka 
E-naslov: bhense@era.int 
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 Registracija 

UPORABA PROTIDISKRIMINACIJSKEGA PRAVA EU 

Spletni seminar, 6.–7. september 2021/Številka dogodka: 121DV95e  

 

Na seminar 
 

UPORABA PROTIDISKRIMINACIJSKEGA PRAVA EU 6.–7. septembra 2021 

se lahko prijavite po spletu do 31. 8. 2021 na naslednji spletni strani: 

 

www.era.int/?130563&en 

 

 

Jeziki 

angleščina/slovenščina 
(simultano tolmačenje) 

Kontaktna oseba 

Barbara Hense 
E-naslov: bhense@era.int  

+49 (0) 651 93737-120 

 

Udeležba 

Seminarja se lahko udeležijo le sodniki, tožilci in 
drugi zaposleni v pravosodju iz EU, Islandije ali 
Lihtenštajna. 
 
Število mest na dogodku je omejeno, 
udeleženci pa bodo izbrani po izbirnem 
postopku.  

 

Kotizacija 

Kotizacije ni. 
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ERA organizira seminarje o 

zakonodaji s področja 

enakosti v okviru programa 

Evropske unije za pravice, 

enakost in državljanstvo 

2014–2020 v imenu 

Evropske komisije 

 

 

Protidiskriminacijska 
zakonodaja EU 
ERA je od leta 2003 
organizirala več seminarjev o 
dveh protidiskriminacijskih 
direktivah EU, tj. direktivah 
2000/43 in 2000/78. Več 
informacij najdete na: 
www.era.int/anti-
discrimination. 
 
 
Zakonodaja EU s področja 
enakosti spolov 
ERA je od leta 2009 
organizirala več seminarjev o 
zakonodaji EU s področja 
enakega obravnavanja žensk 
in moških. Več informacij 
najdete na: 
www.era.int/gender 
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