
POROČILO O EKSKURZIJI V STRASBOURG IN LUKSEMBURG 

 

73 študentov Prava SE (4. letnik), Evropskega prava človekovih pravic (2. letnik) in tujih študentov 

(Erasmus) se je udeležilo strokovne ekskurzije v Strasbourg in Luksemburg, ki je bila od 7. do 10. 

marca 2011. V Luksemburgu smo si ogledali novo stavbo Sodišča EU, kjer so nam predavali:  

*sodnik Sodišča EU dr. Marko Ilešič, nekdanji dekan PF, ki se je ponovno izkazal kot tradicionalno 

odličen gostitelj (govoril je o tistem delu aktivnosti Sodišča EU, ki se nanaša na varstvo človekovih 

pravic, o pristopu EU k EKČP in razmerjih med Sodiščem EU in ESČP ter o nekaterih najnovejših 

odločitvah Sodišča EU);  

*generalna pravobranilka dr. Verica Trstenjak (predstavila je položaj in delovanje generalnega 

pravobranilca, funkcionarja, ki bo lahko naslednjič iz Slovenije šele čez 40 let) in  

*Miro Prek, sodnik Splošnega sodišča EU (The General Court of the EU) (govoril je o pristojnostih in 

vlogi tega sodišča in njegovi vse večji obremenjenosti).  

V Strasbourgu smo si ogledali Palačo Sveta Evrope, dvorano, v kateri zaseda parlamentarna 

skupščina SE in se v njej srečali z: 

*Tanjo Fajon, poslanko Evropskega parlamenta (EU), ki je govorila o svojih prizadevanjih v zvezi z 

varstvom človekovih in manjšinskih pravic, enakopravnostjo spolov, varstvom pravic Romov, odpravi 

vizumov itd., 

*Matjažem Grudnom, funkcionarjem iz kabineta Generalnega sekretarja SE, ki nas je med drugim 

informiral o najnovejših dogajanjih v zvezi s pristopom EU k EKČP, ki potekajo presenetljivo gladko in 

uspešno, 

*Damjanom Bergantom, veleposlanikom Slovenije pri SE in njegovo namestnico Barbaro Sušnik, ki sta 

predstavila prizadevanja Slovenije v okviru SE in še zlasti v času, ko je Slovenija predsedovala Odboru 

ministrov SE. 



 

Na Evropskem sodišu za človekove pravice  v Strasbourgu smo 9. marca spremljali javno obravnavo 

pred Velikim senatom v zadevi Sahin in Sahin v. Turčija, kjer pritožnika, ki sta izgubila sina v letalski 

nesreči zatrjujeta diskriminatorno in neenako obravnavo pred nacionalnimi sodišči. 

Na ESČP smo se srečali s: 

*sodnico mag. Mirjano Lazarovo Trajkovsko, ki je spregovorila o položaju Makedonije pred ESČP in 

predstavila smisel in pomen pilotnih sodb ESČP (od primera Broniowski do primera Lukenda), 

*sodnikom dr. Boštjanom M. Zupančičem, ki je navdahnjeno predaval o pravno filozofskih dimenzijah 

varstva človekovih pravic in odgovarjal na vprašanja glede posebnosti delovanja, mednarodnega 

ugleda, zasnovanega na prepričljivosti utemeljitev njegovih odločitev in perspektive razvoja ESČP. 

 



Pogovori so potekali v angleščini, študentje so se jih pozorno in aktivno udeleževali, dobili pa so tudi 

gradiva, ki se nanašajo na delovanje in odločitve obeh evropskih sodišč in drugih organov. Študentji 

so si v lastni režiji ogledali obe mestni središči in stavbo Evropskega parlamenta. Ocenjujem, da je 

ekskurzija pomembno obogatila študij Prava SE in Evropskega prava človekovih pravic in bo skupaj s 

klasičnimi oblikami študija, simulacijami primerov in tekmovanjem Rubikon omogočila najbolj 

aktivnim študentom, da pridobijo teoretično podlago in prve praktične izkušnje pri reševanju 

konkretnih primerov, ki svoj epilog doživijo pred evropskima sodiščema.  

Zahvaljujem se vsem, ki so omogočili in prispevali k realizaciji ekskurzije, še posebej Tini Ajdič, Nejcu 

Brezovarju, Barbari Sušnik, Jeannin O'Kane, Študentskemu svetu in sponzorjem, ki so jih pridobili 

študentje.  

Ljubljana, 10. 3. 2011 


