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ŠTUDENTJE NAŠE PF NA TEKMOVANJU IZ PRAVA EU DRUGI NA SVETU 

 
V letošnjem šolskem letu so organizatorji prestižnega tekmovanja iz prava EU, t.i. European 
Law Moot Court Competition, pripravili že petnajsto tekmovanje, ki se ga je četrtič zapored 
udeležila tudi ekipa ljubljanske Pravne fakultete. Tekmovanje poteka v treh delih. Ekipe 
najprej pripravijo pisne izdelke, na podlagi katerih se lahko ekipa uvrsti na enega izmed štirih 
regionalnih tekmovanj. Najboljši tekmovalci iz posameznih regionalnih tekmovanj se nato na 
podlagi ustnih predstavitev uvrstijo v veliki finale, ki vsako leto poteka pred Sodiščem 
Evropskih skupnosti v Luksemburgu. Letos so regionalna tekmovanja potekala v Ljubljani, 
Dublinu, Bostonu in Bratislavi. Ekipa ljubljanske Pravne fakultete se je s svojima 
memorandumoma najprej uvrstila med 48 najboljših ekip iz celega sveta in si tako zagotovila 
nastop v Dublinu, tam pa  si je z odličnim govornim nastopom priborila udeležbo v finalu v 
Luksemburgu, kjer je dosegla odlično drugo mesto. 
 

 
 
Ekipo pod mentorstvom as. Ane Vlahek in 
mojim vodstvom so predstavljali študentje 
četrtih letnikov in absolventi Vesna Božič, 
Matic Novak, Simon Tomaževič in Sara 
Pernuš, ki so bili na ustnem delu 
regionalnega tekmovanja tudi govorniki, 
ter Anja Koščak in Tina Sever, ki sta bili 

članici širše ekipe. Tekmovanje, ki zahteva 
poglobljeno študijo prava EU, je izredna 
prilika za študente, da poglobijo svoje 
znanje na tem področju, izboljšajo svojo 
angleščino in francoščino ter osvojijo 
tehnike govorništva, ki so sestavni del 
pravniškega poklica. Poleg tega je 
tekmovanje priložnost, da študentje 
preizkusijo teoretično znanje prava EU na 
dejanskem primeru. Letošnji primer je 
obravnaval aktualne pravne probleme v 
zvezi z diskriminacijo, učinkom in 
veljavnostjo aktov skupnosti, začasnimi 
odredbami in odgovornostjo države 
članice za škodo. 
 

 
 
Primer pred Sodiščem Evropskih skupnosti: M1 in M2/05, Blanc c. Université Nationale 
de Valhalla; White c. Faculté Universitaire de Droit de Franconia 
 
Na podlagi poročila Evropskega parlamenta o položaju žensk na področju zaposlovanja na 
univerzah, je Svet EU dne 15.11.2004 z namenom zagotoviti enak položaj ženskam v 
akademskem svetu kot moškim, sprejel Direktivo o promociji žensk na evropskih univerzah. 
Država članica Patria je nasprotovala sprejemu direktive, vendar je bila preglasovana. 
Direktiva, ki je stopila v veljavo dne 31.12.2005, med drugim določa, da se mora na prostih 
delovnih mestih v dveh od treh primerov zaposliti ženski, če sta podobno ali bolje kvalificirani 
kot moški kandidati.  
 
V začetku leta 2005 je Patria sprejela zakon, ki je starejšim profesorjem na univerzah 
omogočal upokojitev pod ugodnimi pogoji. Veliko profesorjev se je odločilo za upokojitev, zato 
so se na univerzah sprostila številna delovna mesta. Na prosti delovni mesti sta se prijavili 
tudi Dr. White in dr. Blanc, ki pa nista bili izbrani. Ker sta menili, da sta bili diskriminirani, sta 
pred nacionalnim sodiščem vložili tožbo proti navedenima univerzama. S tožbo sta zahtevali, 
da sodišče razveljavi in izreče za nezakoniti odločbi o zaposlitvi moških kandidatov in 
univerzama naloži, da zaposlita tožnici ali, podrejeno, naj tožnicama prisodi odškodnino v 
višini treh letnih profesorskih plač. 
 



S primerom povezani pravni problemi 
 
Primer je bil sestavljen iz treh vprašanj, postavljenih Sodišču Evropskih skupnosti po 
postopku 234. člena PES. V prvem delu je morala ekipa določiti vlogo Direktive 76/207 o 
enakopravnem obravnavanju pri določitvi pravic in obveznosti strank v postopku. Problem je 
povezan s spolno diskriminacijo, s pozitivno diskriminacijo, z učinkom direktive pred potekom 
roka za prenos direktive v nacionalno zakonodajo ter z načelom nacionalne procesne 
avtonomije. V tem delu je bilo izpostavljeno tudi vprašanje horizontalnega in vertikalnega 
neposrednega ter vprašanje posrednega učinka direktiv, ena izmed univerz je namreč 
predstavljala osebo zasebnega prava, druga pa osebo javnega prava. V tem smislu je bilo 
treba v skladu s prakso Sodišča Evropskih skupnosti opredeliti, ali se lahko univerzi 
obravnava kot državo in pod katerimi pogoji.  
 
Drugi del se je nanašal na postopke sprejemanja aktov ES in njihovo razveljavitev zaradi 
kršitev postopkovnih pravil v postopku njihovega sprejemanja ali zaradi kršitev splošnih načel 
prava EU.  
 
Tretji del je zajel problem začasnih odredb in odgovornost države v skladu z doktrino 
Frankovich. V zvezi z začasnimi odredbami je bilo treba opredeliti razmerje med načelom 
nacionalne procesne avtonomije in načelom učinkovitega izvajanja prava Skupnosti. Glede 
odgovornosti po doktrini Frankovich se je izpostavilo vprašanje odgovornosti univerz za 
kršitev prava EU ter vprašanje učinkovitega varstva delavcev z odškodninsko tožbo na 
podlagi doktrine Frankovich. 
 
Potek tekmovanja 
 
Pisni del 
 
Do 15. novembra 2005 je bilo treba oddati dva pisna izdelka, enega za tožeči profesorici, 
drugega za toženi univerzi. Ekipa se je od septembra dobivala tedensko na sestankih, kjer so 
bili izpostavljeni posamezni pravni problemi in možne rešitve. Rešitev primera pa ni zahtevala 
le prebiranja obstoječe literature in sodne prakse, temveč tudi veliko logičnega razmišljanja in 
pravne kreativnosti. Memoranduma je ekipa oddala v angleščini in francoščini, saj je 
tekmovanje dvojezično.  
 
Regionalni finale v Dublinu 
 
16. januarja 2006 je ekipa izvedela, da se je na podlagi pisnih izdelkov uvrstila med 48 
najboljših ekip in se tako še z 11 drugimi ekipami uvrstila na eno od štirih regionalnih 
tekmovanj in sicer v Dublin. Ustno tekmovanje v irski prestolnici je bilo letos še posebej 
zahtevno, saj so se na isto tekmovanje uvrstile eminentne univerze, kot so University of 
Maastricht, Boston College, Georgetown University Law Center, Columbia Law School, 
Madrid University Carlos III, University of Copenhagen, Paris II,  Paris V in druge.  
 
Ustni zagovori so potekali dva dni. V vlogi zagovornikov strank so ljubljansko pravno fakulteto 
zastopali Matic Novak, Simon Tomaževič in Sara Pernuš. Kot predstavnica generalnega 
pravobranilca pa je nastopala Vesna Božič. V vlogi sodnikov Sodišča Evropskih skupnosti, ki 
so tekmovalcem postavljali zahtevna teoretična in praktična vprašanja, so nastopali priznani 
evropski predavatelji prava EU, med drugimi prof. dr. Christa Tobler, prof. dr. Rosa Marie 
Graves in mednarodno priznani odvetniki, med drugimi g. Conor Quigley in g. Dermot Cahill.  
 

       
 



Člani ekipe so svoje delo že prvi dan 
opravili več kot izvrstno in se tako uvrstili v 
nadaljnji krog tekmovanja, kjer so se 
pomerili še s tremi nasprotniki. Tudi drugi 
dan je bila ekipa odlična. Vesna Božič je v 
vlogi generalne pravobranilke prepričljivo 
zmagala in se tako uvrstila v veliki finale v 
Luksemburg. Predstavniki zagovornikov 
strank, Matic Novak, Simon Tomaževič 
in Sara Pernuš so tudi v drugo prepričljivo 
zagovarjali svoja stališča. V kategoriji 
strank so tako dosegli odlično tretje mesto 
(t.j. 9. -12. mesto na svetu), za uvrstitev v 
regionalne finale je ekipi zmanjkalo le 
malo športne sreče.  

 

 
Kljub kratkemu času bivanja v Dublinu je ekipa s pomočjo organizatorjev imela čas, da je 
spoznala njihovo kulturo in tradicionalno hrano ter si na hitro ogledala mesto. Tako so ekipo 
že na sprejemu pričakali s tradicionalnimi narezki, jo za poslovilno večerjo pospremili v 
gostilno, kjer je bilo ob okusni hrani poskrbljeno za tradicionalno irsko glasbo, po večerji pa so 
plesalci zaplesali še irski tradicionalni ples.  
 
Veliki finale v Luksemburgu 
 
31. marca pa se je ekipa ljubljanske 
Pravne fakultete odpravila v Luksemburg v 
veliki finale, kjer je Vesna Božič v vlogi 
generalne pravobranilke dosegla odlično 
drugo mesto in si za nagrado priborila 
trimesečni staž na Računskem sodišču v 
Luksemburgu. V vlogi strank je zmagala 
ekipa iz Maastricht University, v vlogi 
predstavnika komisije ekipa iz London 
School of Economics in v vlogi 
generalnega pravobranilca pa European 
University Institute Florence. 
      
 
 

               
 

V Luksemburgu so imele tekmovalne 
ekipe priliko, da so si pobliže ogledale 
Sodišče Evropskih skupnosti in spoznale 
njihove člane in uslužbence. Tudi 
tekmovanje je potekalo v sobanah 
Sodišča, v vlogi sodnikov pa so nastopali 
generalni pravobranilci, člani Sodišča prve 
stopnje in Sodišča Evropskih skupnosti, 
med drugimi tudi slovenski sodnik prof. dr. 
Marko Ilešič. Prireditev se je končala z 
gala večerjo, kjer so nam družbo delali 
bivši sodniki in tekmovalci, člani Sodišča 
Evropskih skupnosti ter sponzorji 
tekmovanja. 

 
Iskrena hvala za strokovno pomoč as. Ani Vlahek, mag. Martini Sever, doc. dr. Klemenu 
Podobniku, prof. dr. Petru Grilcu, as. dr. Mateju Accettu, as. Jerci Kramberger, Maji 
Koritnik ter iskrena hvala za finančno pomoč Pravni fakulteti v Ljubljani, 
Ekonomskemu inštitutu Pravne fakultete v Ljubljani, odvetniškim pisarnam Colja-Rojs, 
Jadek-Pensa in Ulčar, odvetnikom Žigu Klunu, Aleksandri Janežič, Nevenki Šorli, 



Borutu Jesenko in Stojanu Zdolšku, notarki Eriki Braniselj ter družbama Krka d.d. in 
Ljubljanska borza d.d. 
 
 
 
 
as. Ana Vlahek 
april 2006 

 
 

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 

http://www.elmc.org/


načinov učenja prava Evropskih skupnosti. Pri tem pa je vodilna misel 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 
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 družbene vede v Ljubljani ter posebej Petri 
Japelj, doc. dr. Katji Škrubej, as. dr.  Barbari Rajgelj, Mojci Toš, Jožetu Glavanu, Špeli 
Misjak, Nevenki Turnšek, Maji Koritnik, Vidu Kobetu, Ajdi Gobec, Vesni Božič ter 
članom ELSA Ljubljana: Janu Jakilu, Gorazdu Snoju, Živi Jeran, Bari Gradišar, Tadeji 
Pirnat, Matiji Šukljetu, Juretu Kastelicu in Franciju Ježku. 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 
Domžale, 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. 
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