PRAVILNIK ZA IZVEDBO VIII. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA PRAV(N)A
REŠITEV 2019
(»PRAVILNIK«)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tekmovanje Prav(n)a rešitev (v nadaljevanju tudi zgolj: tekmovanje) je
vsakoletno tekmovanje, ki ga Ženevski klub pravnikov (v nadaljevanju tudi:
organizator) organizira s ciljem omogočiti aktivno povezovanje študentov prava
z odvetniškimi pisarnami in jih spodbujati k razvoju sposobnosti pravne
interpretacije, argumentacije ter javnega nastopanja in jim ob tem omogočiti, da
se podrobneje seznanijo z delom pravnika v praksi.
2. člen
Tekmovanje je sestavljeno iz predtekmovanja in finalnega dela.
3. člen
Tekmovanje poteka v slovenskem, lahko pa tudi v angleškem jeziku.
V okviru tekmovanja so ekipam predstavljeni primeri, ki vsebujejo več pravnih
problemov.
Ekipe tekmujejo v reševanju primerov in so ocenjene glede na kvaliteto rešitev.
Ekipe študentov prava sestavijo pisne izdelke, iz katerih so razvidne rešitve
pravnih problemov in odgovori na pravna vprašanja.
Ekipe, ki napredujejo v finale, morajo svoj izdelek tudi ustno zagovarjati pred
komisijo.
4. člen
Pisni izdelki morajo biti rezultat dela članov ekipe.
Pomoč oseb, ki niso člani ekip, in je namenjena članom ekipe, ter bi pomembno
vplivala na vsebino pisnih izdelkov ali ustnega nastopa, ni dovoljena.
Ekipe, ki jim pri sestavljanju pisnega izdelka ali pripravi na ustni zagovor
pomagajo osebe, ki niso člani ekip, kršijo pravila tekmovanja.
V primeru kršenja pravil tekmovanja se uporabi 27. člen Pravilnika.

Organizacijski odbor
5. člen
Organizacijski odbor je sestavljen iz članov Ženevskega kluba in skrbi za
organizacijo ter izvedbo tekmovanja (Organizacijski odbor).
Zoper odločitve Organizacijskega odbora ni pritožbe.
Ocenjevalci
6. člen
Ocenjevalci so odvetniki ter odvetniški in sodniški pripravniki, ki jih imenujejo
sodelujoče odvetniške pisarne.
Ocenjevalci pripravijo primere za predtekmovanje in ocenijo odgovore, ki jih
ekipe podajo v predtekmovanju.
Ocenjevalci lahko sodelujejo tudi kot člani finalne komisije (prisedniki).
Finalna komisija
7. člen
Finalno komisijo sestavljata predstavnik odvetniške družbe (predsednik
komisije), ki je sestavila finalni primer, in vsaj en prisednik.
Finalna komisija ocenjuje pisne odgovore na finalni primer in vodi ter ocenjuje
ustne zagovore.

II. DOLOČBE O TEKMOVALCIH IN EKIPAH
Splošno
8. člen
Na tekmovanju lahko sodeluje vsak študent, ki je vpisan na dodiplomski ali
podiplomski študijski program na pravni fakulteti v Republiki Sloveniji in ima
status študenta.
Organizacijski odbor lahko v posebej utemeljenih primerih izjemoma dopusti, da
na tekmovanju sodelujejo tudi študentje, ki v tekočem študijskem letu nimajo
veljavnega statusa študenta (pavzerji), če izpolnjujejo ostale pogoje iz prvega
odstavka tega člena.
Na tekmovanju ne smejo sodelovati člani Organizacijskega odbora in finalne
komisije tekmovanja.

Sestava ekip
9. člen
Študenti se na tekmovanje prijavijo kot ekipa. Vsaka ekipa je sestavljena iz treh
članov.
Število ekip ni omejeno.
Sprememba sestave ekipe
10. člen
Spreminjanje ekipe po zaključeni prijavi ni možno.
Organizacijski odbor lahko v posebej utemeljenih primerih izjemoma dopusti
spremembo ekipe po zaključeni prijavi.
Če ekipa zaradi izstopa člana ne dosega zadostnega števila članov, lahko na
tekmovanju še naprej sodeluje le, če po izstopu svojega člana nemudoma predlaga
vstop druge osebe in Organizacijski odbor s tem soglaša.
Vloge v ekipi
11. člen
Kot predstavnik ekipe v razmerju do Organizacijskega odbora, predvsem glede
pošiljanja pisnih izdelkov ter prejemanja obvestil v zvezi s tekmovanjem, se šteje
tisti član ekipe, ki je kot prvi naveden na veljavno izpolnjeni spletni prijavnici na
tekmovanje. Pri morebitnih priznanjih in nagradah bo ta član obravnavan enako
kot ostali člani ekipe.
Prijava ekip
12. člen
Ekipa se prijavi z oddajo pravilno izpolnjenega spletnega obrazca, ki je objavljen
na spletni strani Ženevskega kluba. Prijava je popolna, ko ekipa odda pravilno
izpolnjen spletni obrazec in poravna znesek prijavnine.
13. člen
S sodelovanjem na tekmovanju člani ekip dovolijo Ženevskemu klubu kot
organizatorju zbiranje, vodenje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o
varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki, ki se zbirajo, so: ime in
priimek, elektronski naslov, GSM številka ter ime visokošolskega zavoda in letnik
študija, v katerega so člani ekip vpisani.

Člani ekip s prijavo na tekmovanje organizatorju dovoljujejo objavo svojih osebnih
podatkov (ime in priimek ter ime visokošolskega zavoda in letnik študija, v
katerega so vpisani) v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani
www.zenevski-klub.si, na Facebook in Instagram strani Ženevskega kluba in na
svetovnem spletu z namenom oglaševanja tekmovanja in obveščanja o rezultatih
tekmovanja.
Člani ekip s prijavo na tekmovanje soglašajo s tem, da jih organizator fotografira
ter snema v okviru izvedbe tekmovanja. Namen zbiranja in obdelave fotografij je
oglaševanje tekmovanja in obveščanje o rezultatih tekmovanja v sredstvih javnega
obveščanja, na spletnih, Facebook in Instagram straneh organizatorja in na
svetovnem spletu.
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo zgolj za namene organizacije in
oglaševanja tekmovanja Prav(n)a rešitev. Osebne podatke lahko organizator
tekmovanja uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Šifra ekipe in anonimnost
14. člen
Ob prijavi ekipe člani Organizacijskega odbora, ki niso ocenjevalci, vsaki ekipi
dodelijo šifro, ki se za ekipo uporablja v vseh postopkih ocenjevanja.
Ekipe in člani Organizacijskega odbora vse do razglasitve rezultatov pisnega dela
tekmovanja ocenjevalcem ali drugim osebam ne smejo razkriti:
-

imen članov ekipe,
pripadnosti fakulteti, na katero so vpisano člani ekipe (npr. z navedbo
kraja, v katerem je bil izdelek napisan),
letnika, v katerega so vpisani člani ekipe,
kraja šolanja ali prebivanja,
ali katerekoli druge okoliščine, iz katere bi bilo mogoče razbrati, za katero
ekipo gre ali iz katere od pravnih fakultet prihajajo njeni člani.

Če Organizacijski odbor ugotovi, da pisni izdelek krši pravilo iz zgornjega
odstavka, iz pisnega izdelka odstrani podatke, ki bi utegnili razkriti identiteto
članov ekipe ali pripadnost pravni fakulteti, in ekipo kaznuje, če pa to ni mogoče,
lahko ekipo po lastni presoji izključi iz tekmovanja.
Prošnja za pojasnila in informacije
15. člen
Predstavnik ekipe lahko Organizacijskemu odboru kadarkoli pošlje prošnjo za
pojasnila ali informacije. Organizacijski odbor odgovarja na vprašanja, ki so
poslana na: zenevski.klub@gmail.com.

III. PREDTEKMOVANJE
Splošno
16. člen
Predtekmovanje poteka v pisni obliki.
Primere, ki jih morajo v predtekmovanju rešiti ekipe, sestavijo ocenjevalci, jih
imenujejo sodelujoče odvetniške pisarne.
Tehnične podrobnosti predtekmovanja so določene v navodilih, ki jih ekipam
posreduje Organizacijski odbor.
Rok za oddajo odgovorov
17. člen
Ekipe 5. 4. 2019 ob 10.00 na elektronski naslov predstavnika ekipe prejmejo
spletno povezavo do predtekmovalnih primerov. Na primere odgovorijo v skladu
z navodili, ki so posredovana poleg primera. Kjer je to zahtevano, mora biti
odgovor podan v angleškem jeziku.
Predstavnik ekipe mora poslati odgovor po elektronski aplikaciji in v skladu s
priloženimi navodili najkasneje do 6. 4. 2019 do 12.00.
Odgovor, ki bo poslan z zamudo, se ne bo upošteval.
Ocenjevanje odgovorov
18. člen
Odgovore ekip ocenijo ocenjevalci, ki so primere sestavili. Vsak izmed njih oceni
odgovore za primer, ki ga je pripravil.
Končna ocena ekipe se izračuna kot seštevek delnih ocen vseh ocenjevalcev
posameznega izdelka.
Zoper oceno pisnega dela ni pritožbe.
Napredovanje v finale
19. člen
V finale napreduje 15 ekip, ki so dosegle najvišji seštevek delnih ocen vseh
ocenjevalcev iz predtekmovanja.
V primeru, da imata dve ali več ekip isto število točk, se izjemoma dovoli
napredovanje v finale večjemu številu ekip.

Ekipe so o tem, ali so se uvrstile v finale, obveščene najmanj dva dni pred dnem
finala.

IV. FINALE
Splošno
20. člen
V finale se uvrsti 15 ekip, katerih izdelki so bili v predtekmovanju najbolje
ocenjeni, razen v primeru, da imata dve ali več ekip enako število točk.
Organizacijski odbor razdeli ekipe v pet skupin. Vsaka skupina je sestavljena iz
treh ekip. Vsaka skupina ekip rešuje primer druge odvetniške pisarne.
Ekipe se razdelijo v skupine z žrebom, ki poteka tako, da se ekipe najprej
razporedijo v tri bobne glede na svojo uvrstitev v predtekmovanju, tako da je v
vsakem bobnu pet ekip. Sledi žreb, ki vsaki od petih skupin (odvetniških pisarn)
dodeli po eno ekipo iz enega bobna.
Zoper rezultate žreba ni pritožbe.
Pisni del
21. člen
Predsednik komisije bo 12. 4. 2019 v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani
ekipam, ki so se uvrstile v finale, predstavil primer za reševanje (v nadaljevanju:
finalni primer).
Besedilo mora biti napisano v pisavi Times New Roman, z velikostjo pisave 11 in
z razmikom med vrsticami 1,15 oziroma v skladu z navodili konkretne odvetniške
pisarne (predsednika komisije).
Primer se rešuje v skladu z navodili, ki jih podajo člani Organizacijskega odbora in
predsednik finalne komisije.
Rešitev finalnega primera ekipe pošljejo po elektronski pošti na elektronski naslov
zenevski.klub@gmail.com najkasneje do 13. 4. 2019 ob 8.00.
Rešitve, poslane z zamudo, Organizacijski odbor ne bo upošteval.

Ocenjevanje odgovorov
22. člen
Za ocenjevanje odgovorov se smiselno uporabljajo pravila iz 18. člena tega
pravilnika.
Predsednik komisije in prisednik(i) ocenjujejo primer skupaj in soglasno
sprejmejo končno oceno za pisni izdelek vsake izmed ocenjevanih ekip.
Ustni zagovori
23. člen
Ustni zagovori sledijo ocenjevanju pisnih izdelkov in bodo potekali dne 13. 4. 2019
na sedežih odvetniških pisarn, ki sodelujejo na tekmovanju.
Ekipe lahko na ustnem zagovoru navajajo pravne in dejanske argumente, ki jih v
pisnih izdelkih niso navajale.
Na ustnih zagovorih so lahko prisotne osebe, ki jih po lastni diskreciji povabi
Organizacijski odbor.
Člani ekip soglašajo z avdiovizualnim snemanjem ustnih zagovorov za namene
promocije tekmovanja.
Ocenjevanje ustnega zagovora
24. člen
Ustne zagovore v finalu ocenjuje finalna komisija. Člani finalne komisije lahko med
ustnim zagovorom ekipam zastavljajo vprašanja.
Ob ocenjevanju nastopov ekip v finalu finalna komisija upošteva tudi kakovost
njihovih pisnih izdelkov.
Zoper ocene ustne obravnave ni pritožbe.
Zmagovalci tekmovanja
25. člen
V vsaki od petih skupin ekip zmaga tista ekipa, ki dobi najvišje število točk v finalu
tekmovanja. Ocene pisnih izdelkov iz predtekmovanja se pri ugotavljanju
rezultata ne upoštevajo.

Potrdila, priznanja in nagrade
26. člen
Članom ekip, ki so se uvrstile v finalni del tekmovanja, se izda potrdilo o
sodelovanju na tekmovanju.
Člani zmagovalnih ekip se s pisarno, katere primer so reševali, dogovorijo za
termin, v katerem lahko opravljajo prakso na podlagi napotnice študentskega
servisa.
Odvetniška pisarna je dolžna tekmovalca poklicati največ trikrat in mu ponuditi
termin koriščenja nagrade (opravljanje prakse). Če tekmovalec trikrat zavrne
opravljanje prakse, se domneva, da se je nagradi odpovedal.
Praksa se opravlja en mesec z možnostjo podaljšanja. Trajanje in višina honorarja
sta predmet dogovora med tekmovalci in dotično pisarno.
Sankcije za kršitev pravil tekmovanja
27. člen
Vsak primer plagiatorstva ali neetične zunanje pomoči pri pripravi pisnih izdelkov
se kaznuje z avtomatično izključitvijo iz tekmovanja.
Organizacijski odbor lahko članom ekipe, pri kateri je bilo ugotovljeno plagiiranje,
prepove sodelovanje na naslednjih tekmovanjih.
V primeru posebno težke kršitve Pravilnika glede samostojnega dela lahko
Organizacijski odbor imena članov ekipe, pri kateri je bila ugotovljena takšna
kršitev, objavi na Facebook strani tekmovanja skupaj z razlogom za izključitev.
O izreku sankcije odloča Organizacijski odbor.
Zoper odločitev Organizacijskega odbora ni pritožbe.
S svojo odločitvijo Organizacijski odbor seznani vse ekipe.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta pravilnik velja za VIII. državno tekmovanje Pravn(n)a rešitev, ki poteka med
5. 4. 2019 in 13. 4. 2019.
Povezava do teh pravil je objavljena na spletni strani Ženevskega kluba.
Organizacijski odbor vsako leto sprejme in objavi nov pravilnik.

V primeru spora o interpretaciji Pravilnika odloča Organizacijski odbor.

