Rezultati VII. Pitamičevega tekmovanja
V petek, 18. 3. 2016 sta na Ustavnem sodišču Republike Slovenije potekala finale in zaključna
slovesnost VII. Pitamičevega tekmovanja študentov prava.
V finalu tekmovanja sta se pred sodnim senatom v sestavi predsednika Organizacijskega odbora
Pitamičevega tekmovanja, prof. dr. Igorja Kaučiča, podpredsednice Ustavnega sodišča, dr.
Jadranke Sovdat in generalnega sekretarja Ustavnega sodišča, dr. Sebastiana Nerada pomerili ekipi
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Caracalla (Lora Briški, David Sotošek, Brina Žitnik) in
Severus (Alenka Benčina, Barbara Friedl, Mateja Jovič).
Ekipa Severus je na zahtevni ustni obravnavi, v kateri ni manjkalo začinjenih (ustavno)pravnih
vprašanj, premagala nasprotnika in tako postala najboljša izmed 33 ekip (99 študentov) z vse
Slovenije, ki so oddale oba pisna izdelka. Ekipa Severus je prejela tudi plaketo za najboljši pisni
izdelek, plaketo za najboljšega govorca pa je osvojila študentka Brina Žitnik.
Vsem iskrene čestitke!

O Pitamičevem tekmovanju
Tekmovanje, letos že sedmo, je intenzivno potekalo od novembra 2015, ko so ekipe pričele s
pripravo dveh pisnih izdelkov na temo zlorabe pravne oblike akta v povezavi z vprašanjem
financiranja zasebnih šol brez koncesij. Drugi pisni izdelek so ekipe oddale v začetku februarja
letos, s čimer se je končal pisni del tekmovanja. Vsak pisni izdelek je bil povsem anonimno
popravljen s strani treh priznanih pravnih strokovnjakov in na tej podlagi izračunana povprečna
ocena.
Na ustne obravnave se je 16 najboljših ekip, kolikor se jih je uvrstilo v četrtfinale tekmovanja,
začelo pripravljati konec februarja, ko so bili znani končni rezultati pisnega dela tekmovanja. Med
njimi so bile odlično zastopane vse tri pravne fakultete, soorganizatorke tekmovanja: Pravna
fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Evropska pravna
fakulteta. Ena ekipa, ki se je prav tako uvrstila v četrtfinale tekmovanja, je bila sestavljena iz
predstavnikov ljubljanske in 'novogoriške' pravne fakultete, kar štejemo za lep primer sodelovanja
med fakultetama tudi na študentski ravni.
V polfinale tekmovanja, ki je tako kot četrtfinale potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
(dne 10. in 17. 3. 2016), so se uvrstile štiri najboljše ekipe, vse iz Pravne fakultete Univerze v
Ljubljani: Caracalla, Carinus (Maksimiljan Gale, Ines Gorjup, Patricij Maček), Severus in Valerianus
(Maša Ban, Valentina Golobič, Barbara Kompan). Vsi rezultati bodo objavljeni na spletni strani
tekmovanja: http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.si/.
Na VII. Pitamičevem tekmovanju ni izstopala le ena najboljših udeležb (na tekmovanje se je
v začetni fazi prijavilo 144 študentov) s strani vseh treh fakultet, temveč tudi nagrade, ki so jih
prejeli najboljši tekmovalci. Tako bodo članice zmagovalne ekipe opravljale enomesečno plačano
prakso v odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji; Ustavno sodišče RS je štiri
najboljše ekipe povabilo na mednarodno konferenco v počastitev 25. letnice delovanja sodišča,
Zveza društev pravnikov Slovenije pa na Dneve slovenskih pravnikov v Portorož. GV Založba je
prav tako vsem polfinalistom podarila lepe knjižne nagrade. Te je prispevala tudi podpredsednica
Ustavnega sodišča, dr. Jadranka Sovdat. Podjetje IUS Software pa je vsem tekmovalcem v času
tekmovanja zagotovilo brezplačen dostop do njihovega portala.

