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REGIONALNI ELMC FINALE PRVIČ TUDI V SLOVENIJI 
 

 
 
Istočasno kot v Dublinu je eden od štirih regionalnih final 15. letnega svetovnega ELMC 
tekmovanja iz prava Evropske unije prvič v zgodovini potekal tudi v Sloveniji in sicer v času 
od 2. do 5. februarja letos. Do ideje o organiziranju regionalnega finala v Ljubljani je prišlo v 
Luksemburgu pred dvema letoma, ko sem v času spremljanja svoje študentke, ki je takrat v 
vlogi generalnega pravobranilca Sodišča Evropskih skupnosti nastopala v Velikem finalu, 
govorila z eno od predstavnic ELMC Society o možnostih poteka takega dogodka pri nas. 
Čez leto dni je na tej podlagi na fakulteto prišel poziv o izvedbi tekmovanja in po pridobitvi 
zelene luči s strani vodstva fakultete ter po podpisu pogodbe z ELMC Society sva skupaj s 
Petro Japelj, predsednico Evropskega združenja študentov prava - ELSA Ljubljana, začeli s 
pripravami na tekmovanje. 
 
Organizacija ELMC Society – European Law Moot Court Society – je bila ustanovljena leta 
1988 v Münchnu kot neprofitna organizacija, v kateri so zastopani različni narodi s celega 
sveta. Glavni sedež ELMC Society je danes v Lizboni, vendar se je v več kot desetletje 
dolgem obstoju organizacije selil po mnogih evropskih mestih, kot so Utrecht, Dublin, 
Maastricht, Stockholm idr. Vodilni moto ELMC je, da med vsemi ljudmi (in ne le med 
državljani Evropske unije) širi strpnost in razumevanje ter krepi mednarodno zavest. To 
poskuša doseči preko European Law Moot Court-a (t.im. ELMC), simulacije postopka pred 
Sodiščem Evropskih skupnosti v Luksemburgu, v kateri študentje prava v pisnih izdelkih in 
ustnih nastopih zagovarjajo svoja stališča glede namišljenih primerov, ki so povezani s 
problematiko prava Evropske unije.  
 
Tekmovanje, ki je dvojezično – poteka namreč v francoščini in angleščini, je razdeljeno v tri 
faze. Na prvi stopnji se na vsaki fakulteti oblikuje ena ali več ekip s trenerjem, ki morajo na 
podlagi primera, ki je 1. septembra objavljen na internetni strani www.elmc.org, do 15. 
novembra oblikovati svoja stališča in zagovore. Izmed vseh sodelujočih ekip se jih na podlagi 
ocen pisnih izdelkov le 48 uvrsti v drugo stopnjo – na enega od štirih regionalnih finalov, na 
katerih ekipe pred sodniki na navideznem sodišču ustno zagovarjajo svoje argumente in sicer 
v vlogah tožnika, toženca, generalnega pravobranilca Sodišča Evropskih skupnosti in 
predstavnika Evropske komisije. Tretja stopnja pa predstavlja t.i. Veliki finale, ki se odvija v 
poslopjih Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu, kamor se uvrsti zmagovalna ekipa 
vsake kategorije iz vsakega regionalnega finalnega tekmovanja. Letošnje leto je bilo še 
posebej slovesno, saj mineva petnajst let od prvega simuliranega zasedanja pred Court of 
Justice v Luksemburgu. 
 
Zaradi velikega števila udeležencev, gre namreč za preko 500 študentov z okoli 100 različnih 
univerz po celem svetu, predvsem Evrope in ZDA, sodi ELMC med največja in najbolj 
prestižna svetovna pravniška tekmovanja, na kar kaže tudi dejstvo, da se v zadnjih letih 
mesta, ki gostijo regionalna tekmovanja, iz evropskih prestolnic širijo tudi v ZDA. Tekmovanje 
je v svetu tako s teoretičnega kot praktičnega vidika znano kot eno izmed najbolj učinkovitih 
načinov učenja prava Evropskih skupnosti. Pri tem pa je vodilna m isel bistvo pomena besede 
moot - meet and compete. 
 
Letos se je ELMC tekmovanja, katerega vsebina je zadevala diskriminacijo žensk pri 
zaposlovanju, učinkovanje direktiv v državah članicah, sprejemanje in veljavnost aktov v EU, 
odgovornost države članice za škodo ter postopkovno avtonomijo držav članic, udeležilo 83 
ekip, vendar se je, tako kot vsako leto, na podlagi pisnih izdelkov na regionalna tekmovanja 

http://www.elmc.org/


uvrstilo le 48 najboljših ekip (skupaj 192 študentov), na vsakega od štirih regionalnih finalov 
po 12 ekip. Tekmovanja so tako kot vsako leto potekala ob vikendih v mesecu februarju, letos 
so bila poleg Ljubljane organizirana še v Dublinu, Bratislavi in Bostonu. 
 
Na finalu v Ljubljani so sodelovali študentje z 11 univerz, gostili smo ekipe iz Zagreba, 
Londona (London School of Economics), Dublina (Law Society), Dunaja, Turkuja, Varšave 
(College of Europe Natolin), Bratislave (Comenius U.), Berlina (Freie U.), Rige, Pecza in Aix-
En-Provencea; zaradi finančnih težav in težav s pridobitvijo viz se nam žal ni mogla pridružiti 
ena od moldavskih ekip, kar ELMC tekmovanje postavlja v slabo luč, saj kaže na to, da 
sistem, v katerem se regionalna tekmovanja začnejo že dva tedna po razglasitvi rezultatov – 
od oddaje memorandumov do objave rezultatov pa na drugi strani mineta kar dva meseca – 
ni najboljši in diskriminira ekipe iz bolj oddaljenih in revnejših držav. Študentje so se pri nas 
pomerili v vlogah strank (tožnika in toženca) ter ločeno v vlogi predstavnika Evropske 
komisije. Enake vloge so igrale tudi ekipe, ki so se uvrstile v finale v Bratislavo, medtem ko so 
ekipe na regionalnih finalih v Dublinu in Bostonu poleg strank nastopale še v vlogi 
generalnega pravobranilca Sodišča Evropskih skupnosti (AG). 
 
Sodniki na ljubljanskem finalu so bili 
priznani domači in tuji strokovnjaki 
področja prava EU: dr. Klemen Podobnik, 
LL.M. (docent na Pravni fakulteti v 
Ljubljani), dr. Marko Ilešič (sodnik Sodišča 
Evropskih skupnosti), mag. Jorg Sladič 
(pravni svetovalec na Sodišču prve 
stopnje), Saša Sever, LL.M. (pravni 
svetovalec na Sodišču Evropskih 
skupnosti), Allan Tatham 
(direktor European Study Centre v 
Budimpešti), Sven Norberg (nekdanji 
predsednik Sodišča EFTA), Erik H. 
Pijnacker (partner v odvetniški pisarni De 
Brauw Blackstone Westbroek v Haagu) in 
James Flynn (QC, Brick Court Chambers 
London and Brusseles). Kljub temu, da je 
bil Leit-Motiv letošnjega tekmovanja 
diskriminacija žensk v akademiji, je v celoti 

moška zasedba sodnega penala z 
zanimanjem tehtala argumente 
sodelujočih v postopku. 
 

 
 

 
Tekmovalci in sodniki, skupaj jih je bilo okoli 80, so v našo prestolnico prispeli v četrtek, 2. 
februarja, tega dne zvečer smo imeli v Mestni hiši prijeten sprejem, na katerem so goste 
nagovorili dekan Pravne fakultete v Ljubljani, prof. dr. Franjo Štiblar, direktor mestne uprave 
MOL, g. Marko Prijatelj, ter predstavnik ELMC Society, g. Michel Debraux. Pred začetkom 
tekmovanja je bilo treba sodelujočim podrobno razložiti precej zahtevna pravila tekmovanja, 
do konca tekmovanja je namreč prepovedano razkriti identiteto ekip, ki so zato označene s 
črkami, dopoldanske tekmovalne boje prvega dne smejo poslušati samo člani nastopajočih 
ekip itd. Samo tekmovanje je trajalo dva dni, prvi tekmovalni dan v petek ter polfinale drugega 
tekmovalnega dne v soboto sta potekala hkrati v dveh predavalnicah Pravne fakultete v 
Ljubljani - v vsaki so se hkrati tri ekipe (v vlogi tožnika, toženca in predstavnika Komisije) 
predstavljale senatu štirih sodnikov, ki kljub utrujenosti zaradi napornega urnika niso skoparili 
z zahtevnimi vprašanji, medtem ko je svečani finale pred vsemi osmimi sodniki v soboto 
potekal v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. V kategoriji strank je zmagala ekipa 
zagrebške pravne fakultete in v vlogi predstavnika Evropske komisije ekipa London School of 
Economics, zmagovalne ekipe vseh štirih regionalnih final pa so se 31. marca v vseh štirih 
kategorijah pomerile v Velikem finalu v Luksemburgu na sedežu Sodišča Evropskih 
skupnosti.  
 



   
 

 

Poleg nastopov se je v času tekmovanja v 
Ljubljani odvila še cela vrsta družabnih 
dogodkov, vrhunec pa je bila sobotna 
poslovilna večerja za vse tekmovalce in 
sodnike, ki se je zaključila z “Evrovizijo”, 
na kateri so pripadniki iste narodnosti (in 
tokrat ne pripadniki iste univerze) 
predstavili eno od nacionalnih pesmi 
(posebno pevsko kategorijo so 
predstavljali sodniki, ki so tako lahko 
predstavili svoje sposobnosti timskega 
dela) ter se razvila v zabavo do poznih 
jutranjih ur. Za študente, ki so od 1. 
septembra lani več kot pol leta obravnavali 
isti primer in iste pravne probleme, je obisk 
Ljubljane predstavljal lepo nagrado za trdo 
delo in priložnost za stkanje novih 
prijateljstev in poznanstev. 
 

 
Z veseljem lahko ugotovim, da je bilo tekmovanje uspešno ter predvsem pomembno za 
uveljavljanje imena naše pravne fakultete in države v svetu. V še lepši luči pa ju je 
mednarodni javnosti predstavila naša odlična ekipa študentov, ki je na ELMC tekmovanju 
letos zopet dosegla izvrsten rezultat, t.j. drugo mesto na svetu v vlogi AG. 
 
Iskrena zahvala za pomoč pri organizaciji gre Pravni fakulteti v Ljubljani, Univerzi v 
Ljubljani, ELSA Ljubljana, Fakulteti za druţbene vede v Ljubljani ter posebej Petri 
Japelj, doc. dr. Katji Škrubej, as. dr.  Barbari Rajgelj, Mojci Toš, Joţetu Glavanu, Špeli 
Misjak, Nevenki Turnšek, Maji Koritnik, Vidu Kobetu, Ajdi Gobec, Vesni Boţič ter 
članom ELSA Ljubljana: Janu Jakilu, Gorazdu Snoju, Ţivi Jeran, Bari Gradišar, Tadeji 
Pirnat, Matiji Šukljetu, Juretu Kastelicu in Franciju Jeţku. Prav tako tekmovanja ne bi 
mogli izvesti brez finančne podpore IPRI - Inštituta za pravno informatiko, 
Predstavništva Komisije Evropskih skupnosti v Sloveniji, Mestne občine Ljubljana, 
Ministrstva za pravosodje, Vin Kristančič, Revoza Novo mesto, Študentskega servisa 
Domţale, doc. dr. Konrada Plauštajnerja, ŠOU Ljubljana ter medijskega pokrovitelja 
Pravne prakse. Posebna zahvala pa gre sodnikom, ki so v dobrobit znanja študentom 
nesebično namenili svoj dragoceni čas. 
 
 

 


