
V sodelovanju s Študentskim svetom in Katedro za ustavno pravo Pravne fakultete v 

Ljubljani organiziram 4. maja 2011 ob 16. uri v seminarju št. 5 v kletnih prostorih 

Pravne fakultete 

Šesto finale tekmovanja Rubikon v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za 

človekove pravice. 

Tokrat bodo poleg šestih študentov Pravne fakultete v Ljubljani, ki so vpisali predmet 

Evropsko pravo človekovih pravic (2. letnik) in Pravo Sveta Evrope (4. letnik) nastopili 

še po en študent Pravne fakultete v Mariboru, Evropske pravne fakultete v Novi 

Gorici, Fakultete za upravo in FDV Univerze v Ljubljani. Finalisti so bili izbrani izmed 

več kot sto predstavitev sodb ESČP.  

Ob koncu tekmovanja bo od 18.15 do 19 potekala 

študentska debata v angleščini na temo »Prisoners' right to vote«, 

ki jo pripravlja Debatni klub PF v sodelovanju s tujimi študenti, ki študirajo po 

programu Erasmus. Za vodenje in sojenje v debati sem prosil dekana Pravne 

fakultete prof. dr. Petra Grilca, ki bo ob koncu tekmovanja podelil priznanja in knjiţne 

nagrade najboljšim. Pomočnik sodnika bo Ţan Učakar.  

Komisijo za ocenjevanje nastopov na tekmovanju Rubikon sestavljajo: dr. Zdenka 

Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic, prof. dr. Dragica Wedam Lukić, 

nekdanja predsednica Ustavnega sodišča, Boris Kobal, reţiser in igralec ter Nejc 

Brezovar, asistent na Fakulteti za upravo in nekdanji tekmovalec na Rubikonu.  

Na Rubikonu bodo nastopili (po abecednem vrstnem redu): Maja Cimerman, Mojca 

Fakin, Eva Ferfolja, Andrej Majce, Toni Matoh, Dominika Mendaš, Maja Orlič, 

Miha Pečečnik, Marjana Trebiţan, Bruna Ţuber. 

Debato o volilni pravici zapornikov sta spodbudili sodbi ESČP v zadevah Hirst in 

Scoppola in bo potekala kot britanska parlamentarna debata, v kateri bodo imeli 

govorniki naslednje funkcije: 

1. Prime minister: Monika Lapenaite (Erasmus student, Lithuania) 

2. Opposition Leader: Gintarė Jonaitytė (Erasmus student, Lithuania) 

3. Government Member: Urška Derganc (absolventka Pravne fakultete v Ljubljani)) 

4. Opposition Member: Ţan Ţveplan (študent Pravne fakultete v Ljubljani) 

5. Government Whip: Maja Cimerman (študentka FDV) 

6. Opposition Whip: Špela Zupan (študentka Pravne fakultete v Ljubljani)  

Medijski sponzor tekmovanja Rubikon so Študentske novice, ki jih vodi Jan Merc in 

bodo poskrbele za objavo video posnetkov na internetu. 

Vabljeni! 

                                                                                                


