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OSNOVE KONKURENČNEGA 

PRAVA EU  
SPLETNI SEMINAR ZA SLOVENSKO SODSTVO 

• Člena 101 in 102 PDEU 

• Zasebno uveljavljanje konkurenčnega prava EU 

• Pravo državnih pomoči 

Spletni seminar, 14.–16. junij 2021 (v popoldanskem 

času) 
 

Predavatelji 

Andrés Borja Alcaraz Riaño 

Skrbnik primerov, Enota H/4 Izvedba in nadzor državnih pomoči, 

Generalni direktorat za konkurenco, Evropska komisija, Bruselj 
 
Janja Čevriz  
Skrbnica primerov, Enota D1 – Protimonopolne zadeve: Plačilni 
sistemi, Generalni direktorat za konkurenco, Evropska komisija, 
Bruselj  
 
Aleksandar Dorich 
Strokovni sodelavec, Sodišče Evropske unije, Luksemburg 
 
Aleš Ferčič 
Izredni profesor, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru  
 
Andrej Matvoz  
Direktor, Agencija za varstvo konkurence, Ljubljana 
 
Pavle Pensa 
Starejši partner, Jadek & Pensa, Ljubljana  
 
Nataša Pipan Nahtigal 
Partnerka, ŠELIH & PARTNERJI, Ljubljana  
 
Janja Zaplotnik 
Partnerka, Jadek & Pensa, Ljubljana 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne teme 

• Pregled členov 101 in 102 
PDEU 

• Direktiva o odškodninskih 
tožbah in njen prenos v 
slovensko zakonodajo 

• Vloga nacionalnega sodnika pri 
izvajanju pravil EU o državni 
pomoči 

• Praktično usposabljanje o 
spletnih podatkovnih zbirkah 

 
Jezik 
Slovenščina in angleščina 
(zagotovljeno simultano tolmačenje) 
 
Številka dogodka 
221DV139 
 
 
 
 
 
Organizator  
ERA v sodelovanju s Centrom za 
izobraževanje v pravosodju 
Ministrstva za pravosodje Republike 
Slovenije v imenu Evropske 
komisije  

 

 

Financira Evropska unija 

Storitvena pogodba DG COMP/2017/015 - SI2.778715 



   OSNOVE KONKURENČNEGA PRAVA EU – SPLETNI SEMINAR ZA SLOVENSKO 
SODSTVO  

Ponedeljek, 14. junij 2021  

12.45  Vklop udeležencev 
 
 
13.00  Pozdravni nagovor 
 Ivana Jarošová, ERA 
 Nataša Skubic, Center za izobraževanje v pravosodju 
  
I.  UVOD V KONKURENČNO PRAVO EU 
 
13.15 Cilji politike konkurence. Pregled členov 101–109 PDEU 
  Andrej Matvoz 

 
13.45  Opredelitev trga in tržna moč 
 Andrej Matvoz 
 
 
14.30 Vprašanja in odgovori ter razprava  
 
 
14.45 Odmor  
 
15.00 Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja 

• Glavni elementi člena 101 PDEU 
• Horizontalni in vertikalni sporazumi 
• Izjeme 

  Pavle Pensa, Janja Zaplotnik  

 
16.00 Vprašanja in odgovori ter razprava  
 
 
16.15 Zloraba prevladujočega položaja iz člena 102 PDEU  
 Janja Čevriz  
 
17.15 Vprašanja in odgovori ter razprava 
 
 
17.30  Kviz 
 
18.15 Zaključek prvega dneva  
 
 

Torek, 15. junij 2021  

12.45  Vklop udeležencev 
 
 
13.00 Delavnica o členih 101 in 102 PDEU 
 Pavle Pensa, Janja Zaplotnik 
 
14.00 Praktično usposabljanje o spletnih podatkovnih zbirkah  
 Pavle Pensa, Janja Zaplotnik 
 
14.30 Odmor 
 
 

II.  ZASEBNO UVELJAVLJANJE PRAVA UNIJE O OMEJEVALNIH 
 SPORAZUMIH 

  

 
14.45  Okvir EU 

• Sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi s pravico do 
odškodnine zaradi kršitev protimonopolnega prava 

• Direktiva o odškodninskih tožbah 
  Aleksandar Dorich 
 
15.30  Vprašanja in odgovori ter razprava 
  
 
15.45 Nacionalna zakonodaja, s katero se prenaša Direktiva o 
 odškodninskih tožbah 

• Razkritje dokazov 
• Učinek nacionalnih odločb o kršitvah 
• Zastaralni roki 

  Nataša Pipan Nahtigal 

Cilj 
 
Nacionalna sodišča so od začetka 
veljavnosti Uredbe št. 1/2003 pooblaščena 
za polno uporabo členov 101 in 102 PDEU. 
Namen Direktive 2014/104/EU z obdobjem 
za prenos do 27. decembra 2016 je 
podrobneje opredeliti medsebojno vplivanje 
zasebnih odškodninskih tožb in javnega 
izvrševanja protimonopolnih pravil EU. 
 
Neposredni učinek zahteve po priglasitvi in 
obveznost mirovanja po pravilih EU o 
državni pomoči (člen 108(3) PDEU), vloga 
nacionalnih sodišč pri vračilu nezakonito 
dodeljene državne pomoči ter možnost 
vložitve zasebnih odškodninskih tožb na 
sodiščih zaradi nezakonite državne pomoči 
zahtevajo, da sodstvo dobro pozna pravila 
EU o državni pomoči. 
 
Ta seminar bo nacionalnim pravosodnim 
organom zagotovil pregled uporabe členov 
101 in 102 PDEU in ustrezne podzakonske 
zakonodaje ter nacionalne zakonodaje, s 
katero se je Direktiva o odškodninskih 
tožbah prenesla v slovensko zakonodajo, in 
jim zagotovil potrebna orodja za obravnavo 
primerov v zvezi z državno pomočjo.  

 
 
 
Kdo naj bi se udeležil? 
 
Slovenski sodniki, tožilci in sodno osebje  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
16.30  Vprašanja in odgovori ter razprava 
 
   
 
16.45 Nacionalna zakonodaja, s katero se prenaša Direktiva o 
 odškodninskih tožbah (nadaljevanje) 

• Solidarna odgovornost 
• Ocenjevanje škode  
• Nadaljnji prenos povečanih stroškov  

  Nataša Pipan Nahtigal 
 

17.30  Vprašanja in odgovori ter razprava   
 

 
17.45  Zaključek drugega dneva  
 
 

 
Sreda, 16. junij 2021  
 
12.45  Vklop udeležencev 
  
III.  ZASEBNO UVELJAVLJANJE PRAVA EU O DRŽAVNIH POMOČEH 
 
13.00 Uvod v zakonodajo EU o državnih pomočeh 

• Pregled pravil EU o državnih pomočeh 
• Pojem pomoči 
• Uredbe o izjemah 

  Aleš Ferčič 
 
14.00 Vprašanja in odgovori ter razprava  
 
14.15 Odmor  
 
14.30 Vloga nacionalnih sodišč pri izvajanju pravil EU o državnih pomočeh 
 in odločbe 
 Andrés Borja Alcaraz Riaño  
 
15.30 Sodelovanje z Evropsko komisijo  
 Andrés Borja Alcaraz Riaño 
 
16.00  Vprašanja in odgovori ter razprava 
 
16.15 Študija primera o državnih pomočeh  
 Andrés Borja Alcaraz Riaño 
 
17.15 Kviz 
 
18.00 Konec usposabljanja  
 
  
 
 

O projektu 
 
Seminar je del obsežnega projekta, ki 

zagotavlja usposabljanje nacionalnih 

sodnikov o konkurenčnem pravu EU in ki 

se organizira v imenu Evropske komisije. 

Projekt sestoji iz 26 programov 

usposabljanja, ki potekajo v obdobju 

štirih let. 

 

Za več informacij o projektu glej: 

https://competition.judicialtraining.eu 

 

Vaše kontaktne osebe 
 

 

Avgustina Dorich 
Namestnica vodje oddelka za 
gospodarsko pravo 
E-naslov: adorich@era.int 

 
 
 

 

 
Ivana Jarošová 
Skrbnica tečaja 

E-naslov: ijarosova@era.int 

 
 

 

 
Nathalie Dessert 
Asistentka 
E-naslov: ndessert@era.int 

 

 

 

 
 

Financira Evropska unija 

 

Storitvena pogodba DG COMP/2017/015 

- SI2.778715 

 

Dokument je bil pripravljen za Evropsko 

komisijo. Izraža samo mnenja avtorjev in 

Komisija ne more biti odgovorna za 

kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 

 

 

O dopolnitvah programa:  

https://competition.judicialtraining.eu 

Program se lahko še spremeni. 



   
 OSNOVE KONKURENČNEGA PRAVA EU – SPLETNI 

SEMINAR ZA SLOVENSKO SODSTVO  

Pogoji sodelovanja 
 

1. Seminar je namenjen slovenskim sodnikom, tožilcem in sodnemu osebju, ki 
se ukvarjajo s primeri zasebnega uveljavljanja protimonopolnih pravil ali s 
primeri v zvezi z državno pomočjo na prvi ali vmesni stopnji.   
Rok za prijave: 11. junij 2021 
 

2. Na izpopolnjevalnem seminarju je na voljo omejeno število mest. Vsak 
prijavitelj bo prejel odgovor kmalu po izteku roka za prijavo. Udeležba bo 
potrjena šele po prejemu pisnega odgovora organizatorjev. Oblikoval se bo 
rezervni seznam neuspešnih  kandidatov. V primeru odpovedi bomo mesta 
ponudili kandidatom na rezervnem seznamu. 
 

3. Za sodstvo je udeležba brezplačna.  
 

 
 

4. Udeležencem bomo potrdila o udeležbi izdali po seminarju. 
 

5. Potrebno je sodelovanje v celotnem programu seminarja. Izpolnitev obrazca 
za oceno seminarja je prav tako obvezna. Če se ne udeležite celotnega 
tečaja in/ali ne izpolnite obrazca za ocenjevanje, to samodejno pomeni, da 
udeleženec ni upravičen do potrdila o udeležbi ali povračila potnih stroškov.   
 
 

6. Seznam udeležencev, vključno z naslovom vsakega udeleženca, bo na voljo 
vsem udeležencem, razen če ERA najpozneje en teden pred začetkom 
dogodka prejme pisni ugovor udeleženca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktna oseba: 
 

Nathalie Dessert 
Asistentka 

E-naslov: ndessert@era.int 
Tel: +49 (0)651 93737 220 

mailto:ndessert@era.int

