
Velik uspeh ekipe PF UL na svetovnem tekmovanju iz poznavanja prava EU – European 
Law Moot Court (ELMC): 3. mesto regionalnega finala in Best Speaker Ole Due Award 

V dneh od 16. do 19. februarja se je naša fakultetna ekipa udeležila regionalnega finala svetovnega tekmovanja iz 
poznavanja prava Evropske unije - ELMC (European Law Moot Court Competition) v Neaplju. Tja se je kot ena od 
48 najboljših ekip na svetu uvrstila na podlagi dobro ocenjenih pisnih izdelkov (obsežnih memorandumov za 
tožnika in toženca v angleškem in francoskem jeziku), ki ju je ekipa pripravljala od začetka septembra do konca 
novembra lani. Letošnje teme v simulaciji postopka predhodnega odločanja na Sodišču EU so bile pristojnosti 
Evropske centralne banke pri delovanju v okviru Enotnega mehanizma nadzora (Single Supervisory 
Mechanism), veljavnost prenosa pristojnosti za odločanje o ukrepih reševanja bank na evropsko agencijo, 
razmejitev pristojnosti med Sodiščem EU in nacionalnimi sodišči za presojo veljavnosti aktov Evropske centralne 
banke, prepoved nujne likvidnostne pomoči ter neposredni učinek direktiv.  

Fakultetno ekipo so pod vodstvom prof. dr. Ane Vlahek in 
"coachanjem"  lanskoletnih zmagovalk na ELMC Mirjam Homar, Lare Matan in Urše Ušeničnik sestavljali štirje 
izjemni študentje Ana Bonča, Hana Šerbec, Anja Škof in Jakob Cerovšek. 

V Neaplju se je naša ekipa z odličnimi nastopi v vlogi pooblaščencev strank in agenta Evropske komisije v 
brezhibnih angleščini in francoščini ter s prepričljivimi argumenti uvrstila v polfinale regionalnega finala (tja so se 
uvrstile še ekipe Stockholm University, University of Latvia in NOVA University of Lisbon) in zasedla končno 3. 
mesto regionalnega finala ter se tako na ELMC 2016/17 uvrstila med 12 najboljših ekip na svetu. V 

regionalnem finalu so poleg štirih polfinalnih ekip tekmovale še ekipe Columbia University, Boston College Law 
School, King's College London, Université Paris II Panthéon Assas (Sorbona), University of Amsterdam, Utrecht 
University, Université libre de Bruxelles in Univerza v Beogradu.  

Kljub temu, da naši ekipi ni uspelo ponoviti lanskega izjemnega uspeha, je razočaranje ob neuvrstitvi v veliki 
finale kmalu zbledelo zaradi izjemne nagrade, ki jo je na tekmovanju prejel naš študent Jakob Cerovšek. 

Sodniki, ki so pretežno iz vrst univerzitetnih profesorjev ter sodnikov in generalih pravobranilcev Sodišča EU, so 
mu namreč zaradi vrhunskih nastopov podelili nagrado za najboljšega govornika - Best Speaker Ole Due 
Award, ki je naši študentje do sedaj še niso prejeli in ki jo sodniki (tako tisti na regionalnih finalih kot tisti v velikem 

finalu v Luksemburgu) podelijo zelo zelo redko. V ponos nam je ponovno tudi to, da je bila na ELMC, ki je eno 
najprestižnejših, zaradi bilingualnosti in težavnosti preboja v veliki finale pa gotovo 
najzahtevnejše študentsko moot court tekmovanje, naša ekipa boljša od zgoraj navedenih ekip z najbolj prestižnih 
ameriških in evropskih univerz. 

Ekipi iskreno čestitamo! 
 

 
Uspešna ekipa študentov Pravne fakultete: Ana Bonča, Anja Škof, Jakob Cerovšek in Hana Šerbec. 
 



 
Za podporo naši ekipi ELMC se najlepše zahvaljujemo: Odvetniški družbi Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o., 
Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o.p., d.o.o., Odvetniški pisarni Karanović & Nikolić – 
Podružnici v Sloveniji, Postojnski jami d.d. in NIL d.o.o. 
  

 

 

 

 

 

 


