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POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE 
 
Pravna fakulteta je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov 
in drugih sodelavcev. Njena visoka akademska odličnost temelji na kakovostni izvedbi študijskih 
programov, stalni interakciji s spreminjajočim pravnim okoljem in razvijajočo sodno prakso ter 
vpetosti njenih članov v družbeno okolje. Družbena odgovornost Pravne fakultete je trdna podpora 
vladavini prava in pravni državi kot najvišji civilizacijski vrednoti. 
 
Fakulteta bo še naprej zasledovala svoj cilj in ostala najboljša pravna šola v državi, kateri diplomanti 
bodo najboljše usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših pravniških poklicev v pravosodju in 
sposobni vključevanja v mednarodni prostor. 
 
Pravna fakulteta izvaja pedagoško in znanstveno raziskovalno delo. Fakulteta izvaja nacionalni  
raziskovalni in razvojni program kot del obveznega pedagoškega dela in v sklopu temeljnih, 
aplikativnih, razvojnih in drugih projektov. Raziskovalno in razvojno delo kot del obveznega 
pedagoškega dela izvajajo visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci na svojih področjih. 
 
Fakulteta si bo tudi v prihodnje prizadevala še izboljšati kakovost študija, razširiti obseg in 
intenzivnost raziskovalnega dela na pravnem področju in še intenzivirati mednarodne povezave v 
okviru tega.  
 
STRATEŠKE USMERITVE IN DOLGOROČNI CILJI 
 
Za postopno uresničevanje poslanstva in razvojne vizije in za razrešitev navedenih temeljnih razvojnih 
vprašanj potrebuje fakulteta jasne strateške usmeritve ter iz njih izpeljane dolgoročne cilje. Te 
usmeritve in cilji so naslednji: 
 
I. strateška usmeritev: 
Trajno zagotavljati najboljši in najbolj kakovosten program izobraževanja za tradicionalne pravniške 
poklice v pravosodju, in diplomantom nuditi najvišjo stopnjo usposobljenosti za pristop k 
pravniškemu državnemu izpitu. 
 
Dolgoročni cilji:  

 povečati kakovost izvedbe študijskih programov na vseh stopnjah študija; 

 povečati uspešnost in učinkovitost študija; 

 tesneje povezati znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost;  

 okrepiti sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi znotraj in izven UL; 

 okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju; 

 intenzivneje povezati izvedbo pedagoškega procesa z družbenim okoljem, predvsem z 
vključevanjem strokovnjakov iz pravosodja. 

 
II. strateška usmeritev: 
Razviti sistem znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti v funkciji razvoja vladavine prava in 
pravne države ter vzpostaviti nove kazalnike kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela, ki bodo 
upoštevali posebnosti pravne znanosti in bodo na najboljši način vrednotili vpetost spoznanj v sodno 
prakso, zakonodajo in druge družbene procese.  
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Dolgoročni cilji: 

 povečati delež objav v uglednih nacionalnih in tujih revijah, pri uglednih založbah ter povečati 
citiranost znanstvenih del; 

 vzpostavitev pravu prilagojenega sistema spremljanja kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela, 
ki naj upošteva citiranost znanstvenih del v sodni praksi;  

 povečati delež bilateralnega in multilateralnega sodelovanja na področju raziskovalnih projektov 
v Sloveniji in v tujini;  

 razvijati mreženje in druge oblike sodelovanja med raziskovalnimi inštituti v mednarodnem 
prostoru; 

 povečati delež aplikativnih projektov za konkretne naročnike; 

 sistematično pridobivati zadostna finančna sredstva za zagotavljanje odličnosti in hkrati 
konkurenčnosti znanstvenoraziskovalnega dela; 

 razviti oblike za hiter in učinkovit prenos znanja ter rezultatov iz raziskav do uporabnikov v širšem 
družbenem okolju. 

 
III. strateška usmeritev: 
Zagotoviti, da bodo knjižnična, založniška, informacijska, kadrovska, računovodska in vse druge 
strokovne podporne dejavnosti v čim večji meri zagotavljale kakovost pedagoškega procesa in 
znanstvenoraziskovalnega dela. 
 
Dolgoročni cilji: 

 zagotoviti razvoj knjižnične dejavnosti v smeri večje prilagojenosti ponudbe potrebam njenih 
uporabnikov, okrepiti storitve sodobnega knjižnično-informacijskega centra in sooblikovati 
kreativno delovno okolje knjižnice; 

 izboljšati kakovost založniške dejavnosti; 

 okrepiti službo za mednarodno sodelovanje; 

 zagotoviti kontinuiran razvoj informacijske podporne dejavnosti; 

 omogočiti profesionalni razvoj vseh zaposlenih v strokovnih službah; 

 razviti aktivnosti za pridobivanje dodatnih finančnih virov za potrebe fakultete; 

 razviti službo za odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi; izboljšati in okrepiti komuniciranje 
fakultete z zunanjimi in notranjimi javnostmi na področju delovanja fakultete; 

 vzpostaviti sistem za vzdrževanje objektov in naprav, ter dolgoročno načrtovati naložbe. 
 
IV. strateška usmeritev: 
Postati trdna akademska skupnost avtonomnih in odgovornih posameznikov, učiteljev, raziskovalcev, 
študentov in strokovnih delavcev, ki jih povezuje pripadnost fakulteti, njenemu poslanstvu in 
skupnim vrednotam. 
 
Dolgoročni cilji: 

 izvajati gospodarno in uravnoteženo politiko zaposlovanja; 

 oblikovati sistem za razvoj človeških virov, namenjen pedagogom in raziskovalcem; 

 zagotoviti čim boljše pogoje za delo, transparentno poslovanje, medsebojno komuniciranje in 
druženje zaposlenih; 

 oblikovati učinkovit in pravičen sistem za razvijanje, spremljanje in nagrajevanje kakovosti 
pedagoškega, raziskovalnega dela in dela strokovnih služb; 

 zagotavljati pogoje za ustvarjalno delo študentov, ki se bo odražalo v delovanju celotne fakultete; 
      spodbujati obštudijske dejavnosti študentov. 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELUJEJO PODROČJE FAKULTETE 
 
-    Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33I/1991, 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000,   
       24/2003, 69/2004, 68/2006, 47/2013)   
-    Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo Ur.l. RS, št. 119/2006, 64/2008, 86/2009, 

62/2010, 34/2011, 78/2011, 32/2012, 40/2012, 57/2012, 109/2012) 
-     Nacionalni program visokega šolstva RS (Ur. l. RS št. 20/2002) 
-     Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti /ZRRD/ (Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 22/2006, 

112/2007, 9/2011, 57/2012) in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
-     Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz (Ur.l. RS, št. 7/2011, 

34/2011, 34/2011, 64/2012, 12/2013) 
-     Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani /OdPUL-1/ (Ur.l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 79/2004, 

36/2006, 18/2009, 83/2010) 
-     Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS 8/05, 118/05, 72/06, 76/06, 59/07, 81/07, 82/07, 5/08, 

42/08, 62/08, 3/09, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 
56/12, 50/12, 106/12, 35/13 in 83/13) 

-     drugi interni splošni akti Univerze v Ljubljani (Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo UL, 
Pravilnik o računovodstvu UL, Pravilnik o popisu osnovnih sredstev, Pravilnik o volitvah organov 
UL, Poslovnik za delo UO, Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju 
dokumentarnega gradiva, Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o varstvu pri delu, …) 

 
Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah (Ur.l. 
RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011, 14/2013, 110/2011, 46/2013, 
101/2013, 101/2013) in Zakona o računovodstvu  (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002, 114/2006).   
 
PREDSTAVITEV FAKULTETE 
 
Fakulteto predstavlja in zastopa dekan fakultete prof. dr. Peter Grilc. Vodstvo fakultete poleg dekana 
sestavljajo še prodekan za študijske zadeve, prof. dr. Igor Kaučič, prodekan za gospodarske zadeve, 
prof. dr. Grega Strban in tajnik fakultete Barbara Šefman Sardoč, univ. dipl. prav.  
 
Pravna fakulteta je organizacijsko razdeljena na katedre, inštitut in knjižnico in ima naslednje 
organizacijske enote: dekanat, katedre, inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose, 
knjižnico in založbo.  
 
Dekanat opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge za vso dejavnost fakultete. 
Fakulteta ima 9 kateder: 

- katedra za civilno pravo,  
- katedra za delovno in socialno pravo,  
- katedra za kazensko pravo,  
- katedra za mednarodno pravo,  
- katedra za pravnoekonomske znanosti,  
- katedra za pravno zgodovino,  
- katedra za sociologijo in teorijo pava,  
- katedra za upravno pravo in  
- katedra za ustavno pravo,  

ki so organizacijske enote pedagoškega, raziskovalnega in razvojnega dela. Inštitut za mednarodno 
pravo in mednarodne odnose upravlja dokumentacijsko gradivo OZN, katerega depozitar je PF. 
Knjižnica PF opravlja knjižničarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost za potrebe 
raziskovalnega, razvojnega in izobraževalnega dela na področju prava.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000124&stevilka=5204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200179&stevilka=4108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200714&stevilka=600
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008109&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200949&stevilka=2428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201038&stevilka=1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5582
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201346&stevilka=1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677
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Pravna fakulteta v okviru svoje dejavnosti opravlja založniško dejavnost, povezano z izobraževalnimi,  
raziskovalnimi in razvojnimi programi. 
 
V skladu z zakonom, s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravili Pravne fakultete ima fakulteta 
naslednje organe: dekan, senat, akademski zbor in študentski svet. Senat ima naslednja delovna 
telesa: komisijo za študijske zadeve, komisijo za doktorski študij, komisijo za raziskovalno delo, 
komisijo za študentske zadeve, komisijo za pritožbe študentov, nostrifikacijsko komisijo in komisijo za 
kakovost.  
 
Študij na Pravni fakulteti je organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme. Prvostopenjski študij na 
Pravni fakulteti traja štiri leta in obsega 240 ECTS. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s 
študijskim programom, pridobi strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) oziroma diplomirana 
pravnica (UN). Pogoj za zaposlitev v pravosodnih poklicih (sodniki, odvetniki, tožilci, notarji) je 
opravljen pravniški državni izpit. K opravljanju pravniškega državnega izpita lahko pristopijo 
diplomanti, ki so končali prvo in drugo stopnjo pravnega bolonjskega študija.  
 
Pravna fakulteta poleg prvostopenjskega in drugo stopenjskega študija prava izvaja tudi doktorski 
študij za pridobitev doktorata znanosti. Drugostopenjski študijski program Pravo obsega 60 ECTS in 
traja 1 leto. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim programom, pridobi strokovni 
naslov magister prava oziroma magistrica prava. Tretjestopenjski doktorski študijski program Pravo 
obsega 180 ECTS in traja 3 leta. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim 
programom, pridobi znanstveni naslov doktor znanosti oz. doktorica znanosti. 
 
V letu 2013 se je število zaposlenih, v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 5,63 %. 

Konec leta 2013 je bilo zaposlenih na fakulteti 67 delavcev, od tega 45 visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, 1 mladi raziskovalec ter 21 delavcev v strokovnih službah. Od skupno 45 visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev jih je 44 zaposlenih za polni delovni čas, 1 učitelj pa je v dopolnilnem 

delovnem razmerju. 

Še vedno izstopa neugodno razmerje med številom pedagoških delavcev in številom študentov, kar 
privede do preobremenjenosti s pedagoškim delom in posledično negativno vpliva na obseg 
znanstveno-raziskovalnega dela. 
Od skupno 45 visokošolskih učiteljev in sodelavcev jih je 17 habilitiranih rednih profesorjev, 16 
izrednih profesorjev, 9 docentov, 2 asistenta z doktoratom ter 1 asistent z magisterijem. Po 
izobrazbeni strukturi imamo med pedagoškimi delavci 44 doktorjev znanosti ter 1 magistra znanosti. 
Kot v preteklih letih se je tudi v letu 2013 nadaljevalo problematično stanje, ki ga zaznamuje 
sorazmerno nizko število asistentov v primerjavi z relativno visokim številom univerzitetnih učiteljev 
(tj. docentov, izrednih ter rednih profesorjev). 
 
Od 21 strokovnih delavcev imata 2 zaposlena magisterij znanosti, 6 delavcev ima univerzitetno 

izobrazbo, 4 delavci imajo visokošolsko strokovno izobrazbo, 7 višješolsko strokovno ter 2 zaključeno 

srednjo šolo.  

V letu 2013 je fakulteta prejela 15 vlog za izvolitev v naziv, od tega 3 vloge za podaljšanje dobe 
izvolitve zaradi porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo. Od skupno 12 vlog so bile 
4 vloge za prvo izvolitev v naziv, in sicer dve za izvolitev v naziv asistent ter 2 za izvolitev v naziv 
docent, 4 vloge za izvolitev v višji naziv, od tega 1 za izvolitev v naziv rednega profesorja, 1 za 
izrednega profesorja ter 2 za docenta, 4 vloge za ponovno izvolitev, 2 ponovni izvolitvi v naziv izredni 
profesor, 1 v naziv docent in 1 v naziv asistent.  
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Študentje Pravne fakultete so bili tudi v letu 2013 aktivni in uspešni na študentskih tekmovanjih v 
tujini in doma. Udeležili so se naslednjih tekmovanj: 
1. Tekmovanje Model United Nations Turkey (MUNTR) 2013 
2. Mednarodno študentsko tekmovanje "8. ICC International Commercial Mediation   
    Competition" v Parizu 
3. II. Državno tekmovanje Prav(n)a rešitev 
4. Tekmovanje Rene Cassin pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 
5. Sedmo regionalno Moot Court tekmovanje iz poznavanja Evropske konvencije o  
    varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
6. Tekmovanje iz prava Evropske unije Central and East European Moot Court 2013 
7. Udeležba na prvem Transregionalnem Moot Court tekmovanju s področja  
    človekovih pravic 
8. V. Pitamičevo tekmovanje študentov prava 
 
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je 19. novembra. 2013 slovesno izročil častni 
doktorat Univerze v Ljubljani senatorju in predsedniku Conseila constotutionnela (1986-1992) 
Robertu Badinterju, predstavniku najvidnejših evropskih razumnikov 20. stoletja in enemu 
najimenitnejših evropskih pravnikov. 
 
Ob tednu Univerze v Ljubljani je rektor prof. dr. Ivan Svetik dne 3. 12. podelil častni doktorat Josephu 
Weilerju za izjemno znanstveno delo in raziskave na področju prava, dne 4. 12. 2013 je diplomant 
naše fakultete Aleš Žiher prejel Prešernovo nagrado za diplomsko delo in 9. 12. 2013 je rektor prof. 
dr. Lovru Šturmu podelil naziv zaslužni profesor. 
 
V študijskem letu 2012/13 je študentski svet Pravne fakultete deloval v sestavi Ana Savnik 
(podpredsednica), Gea Singer (namestnica predsednika), Tjaša Lavrič (tajnik), Tea Čebulj 
(predstavnica ŠS PF v ŠO PF), Luka Žust, Kristian Schultz (namestnik podpredsednice), Graden Kjuder, 
Matic Čad in Klemen Trdin (predsednik). Študentski svet je deloval in sprejemal odločitve na rednih, 
izrednih in korespondenčnih sejah. Redne seje, kjer so bile obravnavane in sprejete vse glavne 
odločitve in stališča, so bile sklicane vsaj enkrat mesečno.  
 
V mesecu januarju so svetniki sodelovali pri projektu ''Informativa 13'' kjer so predstavljali Pravno 
fakulteto. Meseca februarja je ŠS PF sodeloval pri informativnih dnevih Pravne fakultete. Meseca 
marca je ŠS PF v sodelovanju s Študentsko organizacijo Pravne fakultete (v nadaljevanju ŠO PF) 
organiziral teden študentskih aktivnosti, kjer so bile v enem tednu organizirane okrogle mize in 
različni tečaji (tečaj retorike, tečaj hitrega branja itd.). V mesecu decembru je študentski svet v 
sodelovanju z ŠO PF organiziral tradicionalno brucovanje in dobrodelni teden.  
 
Študentski svet je aktivno sodeloval z vodstvom fakultete pri vprašanjih, ki so se dotikala študentov in 
študijske problematike. V postopkih habilitacije je izdal mnenja o pedagoški usposobljenosti 
kandidatov in sodeloval s profesorji, docenti in asistenti pri komuniciranju s študenti.  
 
V okviru svojih pristojnosti je imenoval predstavnike študentov v Senat PF in njegove komisije ter v 
Akademski zbor PF. Prav tako je imenoval tutorje študente in sicer koordinatorko tutorjev, tutorja za 
ekonomijo, 5 tutorjev za rimsko pravo, tutorko za uvod v civilno pravo, 4 tutorje za ustavno pravo, 7 
tutorjev za uvod v pravoznanstvo, 2 tutorki za delovno pravo, 4 tutorje za kazensko materialno pravo, 
2 tutorki za kazensko procesno pravo, 7 uvajalnih tutorjev, tutorko za študente s posebnimi 
potrebami, splošnega tutorja za študente prvega letnika, splošnega tutorja za študente drugega 
letnika, splošnega tutorja za študente tretjega letnika, splošnega tutorja za študente četrtega letnika, 
koordinatorja tutorjov za tuje študente in 30 tutorjev za tuje študente. 
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Študentski svet je finančno podprl projekt Pravniki športamo, projekte v okviru društva HOPE, 
debatni klub Pravne fakultete, izdajo časopisa Pamfil, Pitamičevo tekmovanje, ekskurzije študentov 
prava, itd. 
 
AKTIVNOSTI PRAVNE FAKULTETE V LETU 2013 

  
2013 Naslov dogodka Opis 

April  Konferenca 
»Odgovornost 
zaščititi v teoriji in 
praksi« 
 

Namen KONFERENCE O ODGOVORNOSTI ZAŠČITITI V TEORIJI IN PRAKSI je bil ponuditi 
priložnost znanstvenikom, da sodelujejo v interdisciplinarni akademski debati o 
teoretičnih in praktičnih posledicah koncepta »Odgovornost zaščititi (ang. 
Responsibility to Protect – RtoP)«. Konferenca je bila organizirana kot forum, kjer so 
lahko mednarodni pravniki in raziskovalci v skupni debati s politologi predstavili svoja 
razmišljanja za razvoj koncepta »odgovornost zaščititi« in njegovo uporabo v praksi. 

September  Drugo zasedanje 
Regionalne 
akademije o 
Združenih narodih 

Med 3. in 5. septembrom 2013 se je na Pravni fakulteti v Ljubljani odvilo drugo 
zasedanje Regionalne akademije o Združenih narodih (Regional Academy on United 
Nations). Pod vodstvom nacionalne koordinatorice za Slovenijo doc. dr. Vasilke Sancin 
in ob organizacijski pomoči as. mag. Maše Kovič Dine. Pri organizaciji in izvedbi 
akademije  je prvič kot partner sodelovala tudi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 
poleg Univerze na Dunaju, Pravne fakultete Univerze v Szegedu, Pravne fakultete 
Univerze v Beogradu in Univerze za ekonomijo iz Prage.  
Regionalna akademija o Združenih narodih je mednarodni projekt, zasnovan v obliki 
mobilne akademije, sestavljene iz štirih zasedanj, ki se preko leta odvijejo v Pragi, 
Ljubljani, Szegedu in na Dunaju. Cilj akademije je poglabljanje znanja študentov prava, 
mednarodnih odnosov, ekonomije in naravoslovnih ved o poslanstvu, vrednotah in 
delu sistema Združenih narodov. Študentom nudi edinstveno priložnost za širjenje 
obzorij ob razpravljanju o perečih temah in globalnih izzivih enaindvajsetega stoletja z 
vrstniki iz drugih držav v regiji. Na akademiji sodeluje 40 študentov iz 12 držav, med 
njimi tudi šest študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 

Oktober  Konferenca "NATO 
Regional Summer 
School on Cyber 
Defence" 

V  oktobru 2013 je fakulteta v sodelovanju z Vojaško akademijo "General Mihailo 
Apostolski-Skopje” iz Makedonije organizirala konferenco  "NATO Regional Summer 
School on Cyber Defence", ki je potekala na Ohridu, Makedonija.  
Na konferenci so sodelovali številni mednarodni strokovnjaki s tega področja, in sicer 
iz organizacije NATO, Coordinated Cyber Defense Center of Excellence iz Talina, drugih 
tujih univerz in raziskovalnih institutov. 

Oktober  Mednarodna 
konferenca 
MUNLawS´13 

Model United Nations je akademska simulacija Združenih narodov, katere namen je 
izobraževanje študentov o trenutnih svetovnih dogajanjih in aktualnih temah, 
mednarodnem pravu, mednarodnih odnosih, in diplomaciji. Udeleženci simulacije 
predstavljajo zunanjo politiko in stališča izbrane države kot njeni diplomati v organih, 
kot so Varnostni svet Združenih narodov, Meddržavno sodišče (ICJ) in Svet za 
človekove pravice. Konference Model United Nations so mednarodno razširjene in zelo 
cenjene, saj so izvajane na visokem nivoju, od udeležencev pa ne zahtevajo le 
poznavanja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, ampak tudi retorične in 
pogajalske spretnosti ter znanje tuje strokovne terminologije. 
Delegacija MUNLawS kluba Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani je na letošnji 
konferenci v Antalyji, MUNTR 2013, dosegla ekipno drugo mesto v konkurenci 650 
delegatov iz 40 držav. Dva člana devetčlanske delegacije MUNLawS sta dosegla najvišje 
priznanje najboljšega delegata (‘Best delegate'), ena članica pa je dosegla uspeh 
izjemnega delegata ('Outstanding delegate'). 
Na povabilo delegacije MUNLawS kluba Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani, se je 
bivši predsednik republike prof. dr. Danilo Türk kot slavnostni govornik na otvoritveni 
slovesnosti udeležil Mednarodne konference MUNLawS´13. 

November  Mednarodna 
znanstvena 
delavnica z 
naslovom »RIGHT 
TO WATER: Access 
to Safe Drinking 
Water and the 
Need for Enhanced 
International 
Cooperation« 

Pravna fakulteta je skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Lizboni organizirala 
mednarodno znanstveno delavnico z naslovom »RIGHT TO WATER: Access to Safe 
Drinking Water and the Need for Enhanced International Cooperation«. 
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2013 Naslov dogodka Opis 

Februar   Model United Nations 
Turkey (MUNTR) 2013 

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v sestavi Lea Avsenik, Nejc 
Bizjak, Laura Bohinc, Matic Burkeljc, Peter Golob, Jure Mrakič, Nika Pečevnik, 
Lena Šutanovac, Lana Voinov pod mentorstvom in vodstvom doc. dr. Vasilke 
Sancin in as. mag. Maše Kovič Dine se je letos prvič udeležila največje 
simulacije postopkov pred različnimi organi OZN, NATO, Sveta Evrope in 
Mednarodnega denarnega sklada v Turčiji, ki je potekala med 4. in 8. marcem 
2013 v Antaliji (Turčija). V konkurenci 650 delegatov iz 40 držav se je naša 
delegacija izkazala kot druga najuspešnejša, saj smo med podeljenimi 13 
najprestižnejšimi priznanji za najboljše delegate (best delegate award) prejeli 
kar dve (Peter Golob za vlogo odvetnika v postopku pred Meddržavnim 
sodiščem in Lana Voinov za predstavnico Kanade v NATO), prav tako pa je bila 
med 31 nagrajenimi izjemnimi delegati tudi Lena Šutanovac (outstanding 
delegate award). Udeležbo na tekmovanju so nam poleg Pravne fakultete v 
Ljubljani z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi omogočili še: Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Klemen Transport, d.o.o., 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, BKS Bank AG, Mustafa Sözen 
INSAAT SAN. ve TIC. LTD. STI., Čebelarstvo Ferdinand. 

Februar   8. ICC International 
Commercial Mediation 
Competition  

Od 3. do 8. februarja 2013 je v Parizu potekalo 8. mednarodno študentsko 
tekmovanje iz gospodarske mediacije - 8. ICC International Commercial 
Mediation Competition. Ekipa Pravne fakultete UL je zmagala v kategoriji 
interakcije z mediatorjem ter prejela nagrado »Special Award for  Best 
Interaction with the Mediator«. Naša fakulteta se je tekmovanja letos udeležila 
komaj drugič. Ekipo sta sestavljala študenta Žiga Perović in Marko Srebot, 
pripravljali pa sta jih Janja Čevriz in Sandra Koren pod mentorstvom prof. dr. 
Aleša Galiča. Tekmovanje je letos potekalo že osmič, tekmovalo pa je kar 64 
ekip iz 40 držav s celotnega sveta. Med vsemi ekipami se je naša v omenjeni 
kategoriji med vsemi ekipami izkazala kot najboljša, kar predstavlja svojevrsten 
dosežek.  

April  II. Državno tekmovanje 
Prav(n)a rešitev 

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je potekalo II. Državno tekmovanje 
Prav(n)a rešitev. Osem ekip se je med seboj pomerilo v reševanju dveh 
primerov, ki so ju sestavili v Odvetniški družbi Šelih in partnerji ter Odvetniški 
pisarni Ulčar in partnerji. Tekmovanja, ki je namenjeno študentom vseh treh 
slovenskih pravnih fakultet, so se udeležili tudi študentje Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru. Ekipe so imele za pripravo pisnega izdelka in podajo 
mnenja en dan časa.  
Izpostaviti so morale najbolj pereče probleme in predlagati rešitve. Pri obeh 
primerih so se srečali s širokim sklopom vprašanj, s katerimi se srečujejo 
gospodarski subjekti pri svojem poslovanju, od statusnopravnih in pogodbenih 
vprašanj, do vprašanj, povezanih z okoljskim, delovnim in upravnim pravom. 
Po oddaji pisnih izdelkov sta te pregledali komisiji, sestavljeni iz odvetnikov, 
odvetniških pripravnikov, mladih diplomantov Pravne fakultete v Ljubljani ter 
starejših študentov. Ekipo, ki je najbolje rešila primer Odvetniške družbe Šelih 
in partnerji so sestavljali: Lara Jalovec, Jan Pajntar in Primož Rataj. Ekipa, ki se 
je najbolje spopadla s primerom, podanim s strani Odvetniške pisarne Ulčar in 
partnerji pa je nastopala v sestavi: Peter Gorše, Maja Koca in Robert Osterman. 
Člani obeh ekip so si z zmago zagotovili možnost opravljanja nekajtedenskega 
pripravništva v odvetniški pisarni, katere primer so reševali. 

April  Tekmovanje Rene Cassin 
pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice 

Ekipa, ki so jo sestavljali študentje Brina Murnik, Filip Dougan in Špela Peršl, 
vodili pa sta Sara Erjavec in Sara Lipužič (pod mentorstvom dr. Katje Škrubej in 
dr. Jerce Kramberger Škerl), je v finalu tekmovanja, ki je potekalo 15. aprila 
2013, dosegla odlično skupno 4. mesto. Tekmovanje je potekalo izključno v 
francoskem jeziku. 

April  7. Regionalno Moot Court 
tekmovanje iz poznavanja 
Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin 

Ekipa "Henrik Steska" s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je osvojila prvo 
mesto na 7. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je potekalo v 
Ljubljani, na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. V finalu so pred senatom v 
sestavi 4 sodnikov in sodnic ESČP in 3 ustavnih sodnic (ena je bivša sodnica 
ESČP), bili boljši od ekipe PF v Rijeki. Naša ekipa je osvojila tudi priznanje za 
najboljši memorandum za pritožnika. 
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Člani in članice ekipe so bili: Matej Brajnik, Katja Doležalek, Domen Kavka, Ema 
Končan, Marjan Kos in Maja Ramšak. Trenerja ekipe sta bila Aleš Žiher in Iztok 
Štefanec, mentor pa doc. dr. Saša Zagorc.  

Maj  Tekmovanje iz prava 
Evropske unije »Central and 
East European Moot Court 
2013« 

Ekipa PF je na tekmovanju iz prava Evropske unije Central and East European 
Moot Court 2013, ki je letos potekalo v Brnu, zasedla 1. mesto v kategoriji 
memorandumov za tožnika in toženca, študentka Neža Šubic pa je prejela 
nagrado za najboljšo govornico tekmovanja.  
 
Ekipo so pod mentorstvom doc. dr. Ane Vlahek in mag. Martine Sever ter 
vodenjem lanskoletnih zmagovalcev as. Karmen Lutman, Urške Cujnik in 
Dušana Mitrovića sestavljali izvrstni študentje Neža Šubic, Helena Uršič in Jure 
Globočnik. 
 

November Prvo Transregionalno Moot 
Court tekmovanje s 
področja človekovih pravic 

Prvo Transregionalno  Moot Court tekmovanje s področja človekovih pravic  je 
potekalo  novembra 2013 na sedežu Evropskega sodišča za človekove pravice v 
Strassbourgu. Ekipa študentov se je pod mentorstvom doc. dr. Saše Zagorca in 
pod budnim očesom trenerjev Iztoka Štefaneca in Aleša Žihra na tekmovanje 
uvrstila z zmago na Regionalnem Moot Court tekmovanju, ki je potekalo v 
mesecu aprilu. Člani in članice ekipe so: Matej Brajnik, Katja Doležalek, Domen 
Kavka, Ema Končan, Marjan Kos in Maja Ramšak. Na tekmovanju, kjer sta se 
pomerili dve najboljši ekipi regionalnih Moot Court tekmovanj severne in 
jugovzhodne Evrope, se je ekipa Pravne fakultete pred senatom 7 sodnikov 
ESČP-ja izkazala z odlično argumentacijo, vendar je kljub vsemu na koncu 
morala čestitati ekipi Schjodt s Pravne fakultete iz Osla. 

 

2013 Naslov dogodka Opis 

Januar  Razprava ob izdaji knjige dr. Neže 
Kogovšek Šalamon "Izbris in (ne) 
ustavnademokracija".  

Društvo za ustavno pravo Slovenije je organiziralo razpravo o 
ustavnopravnih vidikih izbrisa ob izidu knjige dr. Neže Kogovšek 
Šalamon " Izbris in (ne)ustavna demokracija". Razpravo je vodil dr. Ciril 
Ribičič. Sodelovali so tudi: dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut, 
dr. Ljubo Bavcon, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, dr. Dragica 
Wedam Lukić, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani, mag. Matevž 
Krivic, bivši ustavni sodnik, dr. Bojan Bugarič, profesor na Pravni 
fakulteti v Ljubljani . 

Februar  Okrogla miza z naslovom »Položaj 
in delovanje nadzornih institucij v 
Sloveniji« 

Potekala je okrogla miza z naslovom »Položaj in delovanje nadzornih 
institucij v Sloveniji«, kjer so sodelovali: dr. Zdenka Čebašek Travnik, 
varuhinja človekovih pravic,  
dr. Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča RS,  Nataša Pirc Musar, 
Informacijska pooblaščenka, dr. Liljana Selinšek, namestnica 
predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.   

Februar  Predavanje prof. Chia-Jui Chenga z 
naslovom "New Dimensions of 
International Trade Law" 

Mednarodni forum PF je organiziral predavanje z naslovom »New 
Dimensions of International Trade Law«,  
ki ga je imel prof. Chia-Jui Cheng  iz Asian Xiamen Academy of 
International Law, Xiamen. 

Februar Predavanje prof. Thomasa B. 
Ginsburga z naslovom 
»Constitutions as Products«  

Mednarodni forum PF je organiziral predavanje z naslovom 
»Constitutions as Products«, ki ga je imel  profesor University of 
Chicago, Law School, Thomas B. Ginsburg.  

Marec Obisk profesorja Josepha H. H. 
Weilerja univerze NYU iz New 
Yorka 

Profesor Weiler se je mudil na naši fakulteti in imel dve javni predavanji 
z naslovoma: »Trial of Jesus - A Reading for Our Times« in »Crucifix in 
The Class Room - Between Legal Realism and Juridical Science: An 
Anatomy of the Lautsi Case before the Grand Chamber of the ECHR«.  

Marec Predavanje in pogovor z dr. Andreo 
Saccuccijem na temo" The Role of 
an Advocate at the ECHR: Lessons 
from Practice" 

Dr. Andreo Saccucci predava mednarodno pravo na Univerzi v Neaplju 
ter mednarodno zaščito človekovih pravic na Univerzi v Urbinu. Od leta 
2011 poučuje tudi migracijsko pravo na univerzi LUMSA v Rimu. 

Marec Predavanje prof. Stefana Brauma z 
Univerze v Luksemburgu 

Obiskal nas je priznani strokovnjak za kazensko pravo EU prof. dr. 
Stefan Braum z Univerze v Luksemburg ter imel predavanji z naslovom 
»Developments in substantive criminal law in EU criminal policy«.  

Marec  Predavanje Nj. eksc. Pierre-
François Mouriera, veleposlanika 
Republike Francije v RS, z naslovom 

Mednarodni forum Pravne fakultete v Ljubljani je organiziral 
predavanje z naslovom Reforms in France addressing the current 
crisis, ki ga je imel veleposlanik Republike Francije v Sloveniji Nj. eksc. 
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Reforms in France addressing the 
current crisis 

Pierre-François Mourier.  
 

April Fakulteto obiskal prof. dr. Hennie 
Strydom s Pravne fakultete 
Univerze v Johannesburgu (JAR).  

Profesor Strydom je strokovnjak za mednarodno pravo in v okviru 
svojega gostovanja in je  pri nas  izvedel dve predavanji v angleškem 
jeziku z naslovoma »Introdcution to International Environmental 
Law«) in »Introduction International Humanitarian Law«). 

April  Predavanje namestnika ministra za 
pravosodje LR Kitajske g. Zhang 
Sujuna z naslovom " The 
Development of the Rule of Law 
and Legal Publicity in China" 

Mednarodni forum Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je organiziral 
predavanje z naslovom »The Development of the Rule of Law and Legal 
Publicity in China«, ki ga je imel g. Zhang Sujun, namestnik ministra za 
pravosodje LR Kitajske. Po predavanju, ki je bilo v kitajščini s 
konsekutivnim prevodom v angleščino, je predavatelj odgovarjal na 
vprašanja poslušalcev.  

Maj  Posvet "Canis Lupus - pravni vidiki 
varstva volkov v Sloveniji" 

Na posvetu so udeleženci Okoljske pravne klinike, ki je začela z 
delovanjem v študijskem letu 2012/2013, kot pilotna pravna klinika v 
sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij 
(PIC), Katedro za mednarodno pravo in Inštitutom za javno upravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, predstavili rezultate svojega dela in opozorili 
na perečo problematiko ustreznosti pravne zaščite volkov v Sloveniji. 

Junij  
 

Okrogla miza z naslovom "Volilni 
sistem in stabilnost državne 
oblasti" ter predstavitev knjig 
»Parlamentarno pravo« in »Volilni 
spor« 

Društvo za ustavno pravo Slovenije je predstavilo dve novi knjigi z 
naslovom »Parlamentarno pravo«, avtorja prof. dr. Franca 
Grada in »Volilni spor«, avtorice ustavne sodnice dr. Jadranke Sovdat. 
Po predstavitvi knjig se je nadaljevala okrogla miza z naslovom »Volilni 
sistem in stabilnost državne oblasti«. Okroglo mizo, ki je obravnavala 
nekatera aktualna ustavnopravna vprašanja s področja volilnega 
sistema in stabilnosti državne oblasti, je povezoval predsednik društva 
prof. dr. Franc Grad. Uvodne razprave so imeli dr. Ivan Kristan, dr. Ciril 
Ribičič, dr. Janez Pogorelec in dr. Drago Zajc.  

Julij   Poletna šola francoskega in 
evropskega prava z naslovom: "La 
responsabilité des décideurs 
politiques"  

Pravna fakulteta v sodelovanju s Francoskim kulturnim inštitutom 
Charles Nodier iz Ljubljane in Univerzo v Poitiersu že nekaj let zapored 
organizira poletno francosko šolo, ki je namenjena pravnikom in 
nepravnikom, in obravnava različne načine pravne odgovornosti 
nosilcev političnega odločanja v francoskem in evropskem pravu. 
 
 

September  Poletna šola avstrijskega prava 
»Sommerschule für 
österreichisches Recht« 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto 
Univerze na Dunaju in Avstrijskim kulturnim forumom v Ljubljani je 
organizirala poletno šolo avstrijskega prava »Sommerschule für 
österreichisches Recht«. 
Poletno šolo sta vodila učitelja Pravne fakultete Univerze na Dunaju 
univ. ass. dr. Philipp Klausberger, univ. ass. RAA DDr. Christoph 
Schmetterer. Šola je potekala v nemškem jeziku na Pravni fakulteti v 
Ljubljani.  

Oktober  Gostujoče predavanje prof. dr. 
Vera Lúcia Raposo (Univerza v 
Coimbri) 

Na Pravni fakulteti je svojo Erasmus učiteljsko mobilnost opravljala 
prof. dr. Vera Lúcia Carapeto Raposo s Pravne fakultete Univerze v 
Coimbri (Portugalska).  
Profesorica Raposo je v okviru predmeta Civilno medicinsko pravo 
imela predavanje z naslovom: »Medical liability in Portugal and 
wrongful birth and wrongful life actions«. Predavanje je potekalo v 
angleškem jeziku.  

November 
 

Gostujoče predavanje – Ramón 
Bonell in Rut Gonzales (Univerza 
Complutense, Madrid) 

Na Pravni fakulteti sta gostovala profesorja Ramón Bonell in Rut 
Gonzales s Pravne fakultete Univerze Complutense v Madridu (R.C.U. 
Escorial María Cristina). Profesorja sta v okviru predmeta Comparative 
Family Law imela predavanje na temo družinskega podjetništva. 
Predavanje, ki ga sta gostujoča predavatelja izvedla v okviru program 
Erasmus mobilnosti učiteljev,  je potekalo v angleškem jeziku. 

November 
 

Predavanje senatorja in 
predsednika Conseil 
constitutionnel Roberta Badintera 
z naslovom "Vers une justice 
européenne" 

Mednarodni forum Pravne je organiziral predavanje z naslovom »Vers 
une justice européenne« , ki ga je imel ob priliki izročitve častnega 
doktorata Univerze v Ljubljani senator in predsednik Conseil 
constitutionnel (1986-1992) Robert Badinter.  

November  
 

Predavanje dr. Franceta Arharja, 
direktorja Združenja bank RS, z 
naslovom »Nekatera aktualna 

Ženevski in ekonomski klub PF sta organizirala predavanje dr. Franceta 
Arharja, direktorja Združenja bank Slovenije z naslovom »Nekatera 
aktualna vprašanja  bank v Sloveniji«. 
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vprašanja bank v Sloveniji« 

November  
 

Predavanje profesorja Josepha H. 
H. Weilerja 

Mednarodni forum PF je organiziral predavanje, ki ga je imel profesor 
Joseph H. H. Weiler ob priliki podelitve častnega doktorata Univerze v 
Ljubljani z naslovom »Euro-Elections 2014, The Quiet Revolution«. 
 

November 
 

Okrogla miza: Volilni sistem in kriza Društvo za ustavno pravo Slovenije in Katedra za ustavno pravo PF sta v 
sodelovanju z Inštitutom za ustavno pravo, 
Ljubljana organizirala  okroglo mizo na temo »Volilni sistem in kriza«. V 
razpravi so sodelovali prof. dr. Robert Podolnjak, PF Univerze v 
Zagrebu, prof. dr. Branko Smerdel, PF Univerze v Zagrebu, doc. dr. 
Djordje Gardašević, PF Univerze v Zagrebu, prof. dr. Ciril Ribičič, PF 
Univerze v Ljubljani, prof. dr. Franc Grad, PF Univerze v Ljubljani, Doc. 
dr. Saša Zagorc, PF Univerze v Ljubljani. 

December Tiskovna konferenca ob izidu 
knjige prof. dr. Franja Štiblarja: 
»Stebri finančnega sistema 
samostojne Slovenije - finančni 
trgi, akterji, instrumenti in posli« 

Pravna fakulteta, Založba ZRC SAZU in Ženevski klub PF so ob izidu 
knjige prof. dr. Franja Štiblarja »Stebri finančnega sistema samostojne 
Slovenije -  finančni trgi, akterji, instrumenti in posli« organizirale 
tiskovno konferenco in okroglo mizo  z vprašanji  in odgovori, in sicer: 
»O najbolj aktualnih vprašanjih bančništva in celotnega finančnega 
sektorja Slovenije«. 

December Okrogla miza: Ekonomska kriza in 
človekove pravice ob dnevu 
človekovih pravic 

Pravna fakulteta v sodelovanju z Društvom za mednarodno pravo za 
Slovenijo in Društvom za ustavno pravo Slovenije je ob dnevu 
človekovih pravic organizirala okroglo mizo, na kateri so sodelovali zasl. 
prof. dr. Ljubo Bavcon, ki je imel uvodni nagovor, doc. dr. Vasilka 
Sancin, Vlasta Nussdorfer, doc. dr. Igor Pribac, mag. Matevž Krivic, prof. 
dr. Grega Strban in prof. dr. Matjaž Jager. 

 

2013 Naslov dogodka Opis 

November  Večer iz ciklusa Pravo in film Večer iz ciklusa PRAVO IN FILM v študijskem letu 2013/14 predvajal se je 
ruski film Vorošilovski strelec (Ворошиловский стрелок), 1999. Režija: 
Stanislav Govorukin. Film obravnava problem korupcije in jemanja pravice v 
svoje roke. Film se je predvajal v ruskem jeziku z angleškimi podnapisi. Po 
ogledu filma je bila  razprava o pravnih in drugih razsežnostih filma.  

December  Obeležitev Dneva človekovih 
pravic 

Pravna fakulteta je v sodelovanju z Društvom za mednarodno pravo za 
Slovenijo in Društvom za ustavno pravo Slovenije obeležila Dan človekovih 
pravic. 

December  Diplomant Pravne fakultete 
Aleš Žiher je na svečanem 
dogodku ob tednu Univerze v 
Ljubljani prejel Prešernovo 
nagrado za diplomsko delo 

Univerza v Ljubljani je ob tednu Univerze, 4. 12. 2013, podelila Prešernove 
nagrade študentom za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem 
delu.  
Med nagrajenci je tudi diplomant Pravne fakultete Aleš Žiher, ki je nagrado 
prejel za diplomsko delo "Ekstrateritorialna uporaba Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin". 

December  Podeljena priznanja ŠS za 
pedagoške in nepedagoške 
delavce 

V okviru tedna Univerze v Ljubljani potekala tudi slavnostna seja, na kateri je 
Študentski svet Univerze v Ljubljani na podlagi predlogov študentskih svetov 
članic UL podelil priznanja za najboljše pedagoge in strokovne delavce na 
posamezni članici UL. Po oceni Študentskega sveta Pravne fakultete UL so 
priznanje letos prejeli za najboljše pedagoge: prof. dr. Peter Grilc, prof. dr. 
Igor Kaučič in prof. dr. Damjan Možina, za najbolj prijazni nepedagoški 
sodelavki fakultete: Milena Kastelic in Barbara Šefman Sardoč. 

December Dobrodelna košarkarska 
tekma med ljubljansko in 
mariborsko Pravno fakulteto 

Potekala je  dobrodelna košarkarska tekma med ljubljansko in mariborsko 
Pravno fakulteto. Tekma je bila dobrodelnega pomena - vsak koš je prinesel 
1,00 EUR v izkupiček dobrodelnega tedna na PF. Ekipi sestavljajo profesorji 
in študentje obeh fakultet.  

December Strokovna ekskurzija 
študentov na Dunaj 2013 

Že tretja strokovna ekskurzija je potekala na Dunaju pod vodstvom doc. dr. 
Vasilke Sancin ob pomoči as. mag. Maše Kovič Dine, ki so se je udeležili tako 
domači kot tudi tuji (predvsem Erasmus) študentje, ki obiskujejo predmet 
Diplomatsko in konzularno pravo ter člani MUNLawS kluba.  
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IZVEDBENE NALOGE V LETU 2013 IN ANALIZA KAKOVOSTI PO PODROČJIH 
 
UVOD 
 
V letu 2013 ostaja največji izziv pri zagotavljanju in krepitvi kakovosti na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani (v nadaljevanju: fakulteta) iskanje rešitev za ključne probleme sistemske narave, ki so v veliki 
meri (vendar ne izključno) povezani z vedno bolj omejenim obsegom javnih finančnih sredstev, kar 
začenja resno ogrožati izvajanje temeljnih dejavnosti fakultete. Med temi problemi velja (ponovno) 
poudariti zlasti: 
 

- izrazito slabo številčno razmerje med učitelji ter znanstvenimi sodelavci in študenti (ki je 
skoraj trikrat manj ugodno od povprečja na Univerzi v Ljubljani), 

- ne povsem ustrezen model študija prava, saj se za možnost opravljanja običajnih pravniških 
poklicev v pravosodju zahteva dvostopenjska bolonjska izobrazba, zaradi česar si fakulteta 
prizadeva za uvedbo enovitega petletnega študija. 

 
Poleg izpostavljenih problemov sistemske narave se je fakulteta pri zagotavljanju kakovosti tudi letos 
soočila še z vrsto konkretnejših izzivov, ki so v nadaljevanju tega poročila opredeljeni po različnih 
področjih delovanja fakultete. Uvodoma pa to poročilo (v predlagani obliki tabele) na kratko 
ovrednoti zaključne sklepne predloge oziroma pobude iz poročila o kakovosti za leto 2012: 
 

 
Ukrep oz. predlog ukrepa iz 
poročila o kakovosti 2012 

 

 
Status 

ukrepa oz. 
predloga 

 

 
Obrazložitev 

Organizacija seminarjev  

o pravnem pisanju 

 

Delno 
izvedeno 

V študijskem letu 2012/2013 je sicer prišlo do izvedbe 
posebnega seminarja o pravnem pisanju in raziskovanju, a 
fakulteta ni uspela v celoti preučiti možnosti za uvedbo 
izbirnega predmeta s tovrstno tematiko, ki bi se izvajal v 
sodelovanju s knjižnico PF.   

Objavljanje diplomskih 
nalog na spletu 

 

V teku  Fakulteta se je že pred časom odločila, da bo svoja 
zaključna dela hranila na univerzitetnem strežniku, in sicer 
preko portala RUL (Repozitorij Univerze v Ljubljani), ki 
omogoča zbiranje in hranjenje elektronskih oblik 
zaključnih del študija ter objav zaposlenih na Univerzi in 
raziskovalnih podatkov. Ker projekt RUL še ni dokončan do 
faze, ki bi to omogočal, objava zaključnih del študentov 
naše fakultete zaenkrat še ni mogoča. Kljub temu je 
fakulteta v študijskem letu 2012/13 pripravila vse ustrezne 
podlage oziroma sprejela še zadnje ukrepe, ki ji 
omogočajo, da lahko po tem, ko bo to tudi tehnično 
omogočeno s strani UL, kar najhitreje poskrbi za objavo 
diplomskih in drugih zaključnih del na spletu:  

- sprememba oziroma prilagoditev Pravilnika o 
diplomski nalogi, ki študentom sedaj nalaga, da 
morajo končno različico svojega zaključnega dela 
oddati tudi v Word formatu;  

- odprtje posebnih elektronskih naslovov, na katerih se 
sedaj zbirajo vsa zaključna dela (diplomska, 
magistrska in doktorska);  
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- študenti lahko v izjavi o avtorstvu, ki je obvezni del 
vsakega zaključnega dela na fakulteti, dajo soglasje za 
objavo svojega dela na svetovnem spletu.  

Preučitev možnosti 
ponovne uvedbe 
sprejemnega izpita 

 

V teku Razprava o možnosti ponovne uvedbe sprejemnega izpita 
se je v preteklem letu na fakulteti nadaljevala na ravni 
(neformalnih) razgovorov, a konkretni predlogi še niso bili 
izdelani do te mere, da bi lahko o njih odločali organi 
fakultete.  

Ponovna obuditev 
založniške dejavnosti 

 

Ostaja      na 
ravni 
predloga 

Fakulteta je v letu 2013 samostojno ali kot sozaložnik 
izdala pet novih publikacij in najnovejšo številko serijske 
publikacije Zbornik znanstvenih razprav, vendar v tem 
obdobju ni prišlo do nadaljnjih korakov k obuditvi 
založniške dejavnosti, ki bi jih bilo mogoče označiti kot 
nastavke celovite, sistematične rešitve.    

V tem času je sicer fakulteta na tem področju zgledno 
sodelovala z nekaterimi drugimi založbami in zavodi, ki 
opravljajo založniško dejavnost. 

Prenova doktorskega 
študija 

 

V teku Fakulteta je v preteklem letu naredila prve korake k dosegi 
tega cilja: oblikovan je bil izhodiščni dokument z oceno 
stanja (ključnimi težavami trenutne zasnove doktorskega 
študija) in izhodiščnimi predlogi različnih možnih smeri za 
prenovo študija, ki ga je (prvič) obravnavala tudi Komisija 
za doktorski študij, čeprav se do omenjenih izhodišč še ni 
(vsebinsko) opredelila oziroma podala dokončnega stališča 
o nadaljnjih korakih v zvezi s prenovo.    

Ureditev evidenc 
mednarodnih in domačih 
raziskovalnih vpetosti ter 
prijav na raziskave 

 

Delno 
izvedeno 

V okviru t.i. mednarodne pisarne se je začela vzpostavljati 
enotna evidenca mednarodnih raziskovalnih vpetosti ter 
prijav fakultete na raziskave. 

Na ravni fakultete še ni opredeljenega zbirnega mesta za 
beleženje dejavnosti fakultete oziroma njenih članov v 
okviru domačih raziskovalnih projektov.  

Uravnoteženje semestrov 
glede izpitnih obveznosti 

 

Izvedeno Fakulteta je ponovno pregledala stanje glede študijskih 
obveznosti posameznega letnika, predvsem v povezavi z 
opravljanjem izpitov po prvem in drugem semestru, kjer je 
bilo v preteklih letih ugotovljeno, da prihaja do določenih 
neravnovesij glede obveznosti študentov. 

Glede možnih rešitev v tem oziru je bilo ugotovljeno, da za 
ustreznejšo razporeditev dela študentov preko celotnega 
študijskega leta pozitivno vpliva tudi priznavanje večje 
teže oziroma pomena vmesnim študijskim obveznostim 
(npr. pozitivna ocena na kolokviju kot predpogoj za pristop 
k izpitu), kar pa je glede na študijski program v različnih 
oblikah zagotovljeno pri večini predmetov na fakulteti.  

Priprava analize študentskih 
anket 

 

Delno 
izvedeno 

Fakulteta je v letu 2013 izvajala študentsko anketo v 
skladu s pravili, pripravila analizo rezultatov in jih delno 
posredovala posameznim pedagogom. V letu 2014 želi 
fakulteta še izboljšati posredovanje rezultatov študentske 
ankete odgovornim osebam za posamezna področja na 
fakulteti ter tako omogočiti in okrepiti aktivnosti na 
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fakulteti, ki se nanašajo na analizo rezultatov študentske 
ankete. 

 

Izdelava kadrovske 
strategije in kadrovskih 
načrtov 

 

Delno 
izvedeno 

V letu 2013 je fakulteta začela z vzpostavljanjem 
celovitega sistema upravljanja s kadri: s postopnim 
uvajanjem ukrepov, kakršna sta na primer priprava t.i. 
kariernih načrtov zaposlenih po posameznih katedrah in 
uvedba letnih razgovorov, se povečuje preglednost nad 
(prihodnjimi) zaposlitvenimi potrebami ter posledično 
učinkovitejše načrtovanje kadrovske politike, zlasti v 
povezavi s pripravo reforme študijskega programa. 

 

Ob oceni stanja po posameznih področjih poročilo v zaključku navaja predloge konkretnih ukrepov v 
zvezi z opredeljenimi pomanjkljivostmi oziroma izzivi. 
 
IZOBRAŽEVANJE 
 
Najpomembnejši dejavnik, ki je zaznamoval gibanje kazalnikov kakovosti v letu 2013 (poleg v uvodu 
že omenjenega finančnega položaja fakultete) (po)ostaja potreba po prenovi  študijskega programa 
ter vzpostavitev enovitega petletnega magistrskega študija prava.  
V tem okviru pa je treba v prejšnjem letu posebej izpostaviti še izzive v zvezi z začetkom izvajanja 
drugostopenjskega študija v okviru bolonjskega študijskega programa.  
 
Ne glede na težavna (izvedbena) vprašanja, ki se odpirajo v zvezi s tema (medsebojno) povezanima 
problemoma in nezavidljiv finančni položaj fakultete, pa lahko ugotovimo, da so bili v preteklem letu 
narejeni (prvi) uspešni koraki pri reševanju teh problemov. Na ravni fakultete se je ponovno obudila 
intenzivna razprava o (vsebinski) prenovi obstoječega študijskega programa oziroma o programu 
enovitega petletnega magistrskega študija prava.1 Ne glede na končni izid omogoča že sama odprta 
razprava o tem sklopu vprašanj z vključitvijo vseh ključnih deležnikov opredelitev ključnih prednosti in 
slabosti obstoječega programa ter interesov vseh udeleženih ter ciljev samega pravnega 
izobraževanja, kar je pravzaprav (pred)pogoj za zagotavljanje kakovosti le-tega. Glede na dejanske 
okoliščine je treba v letu 2013 pozitivno ovrednotiti tudi zahtevne priprave na in začetek izvajanja 
drugostopenjskega študija v okviru bolonjskega študijskega programa. Ker se za opravljanje vseh 
ključnih pravniških del v pravosodju zahteva diploma prve in druge stopnje bolonjskega študijskega 
programa in glede na (popoln) umik finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje tega dela študijskega 
programa s strani države, so bile pravočasne prilagoditve (zmanjšanje obsega kontaktnih ur v 
razpisanem študijskem programu) in začetek izvajanja t.i. petega letnika pravnega študija  bistvenega 
pomena za zagotavljanje celovitosti in kakovosti pravnega izobraževanja. 
 
Sicer ostaja zanimanje za študij prava tudi v vedno bolj zaostrenih zunanjih okoliščinah (npr. 
manjšanje generacij, zasičenost trga, naraščajoča brezposelnost) v letu 2013 sorazmerno veliko. Kljub 
temu je fakulteta v namen celovite predstavitve pravnega študija (poleg ponovno dobro obiskanih 
informativnih dnevov) v sodelovanju s številnimi srednjimi šolami po Sloveniji organizirala tudi vrsto 
predstavitev študija in obštudijskih dejavnosti, ki potekajo na fakulteti. Omenjene predstavitvene 
dejavnosti pa je skušala fakulteta kar v največji meri uskladiti s svojim vsakoletnim ciljem, in sicer, 

                                                      
1
 Na 6. seji Senata Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z dne 17. 4. 2013 je bila namreč imenovana nova 

delovna skupina za reformo študijskega programa prve in druge stopnje Pravne fakultete, v kateri so bile 
zastopane vse katedre. Ta delovna skupina je do konca septembra 2013 izdelala novi osnutek enovitega 
petletnega študijskega programa, ki je bil v naslednjih mesecih že predmet razprav tako na ravni posameznih 
kateder kot na ravni celotne fakultete, ki še ni (v celoti) zaključena.   
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doseči da se na študij vsako leto vpišejo študenti in študentke s čim ustreznejšimi sposobnostmi za 
študij prava.  
 
V skladu s tem fakulteta tudi v letu 2013 ni odstopila od svojih prizadevanj za ponovno uvedbo 
sprejemnega izpita za vpis na študij prava, ki je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani nekoč že 
obstajal. 
 
Pri vpisu na redni študij je v letu 2013 prišlo do bistvenega znižanja razpisanih mest, saj je bilo 
razpisanih le 256 mest (število razpisanih mest za izredni študij je ostalo nespremenjeno: 160). Gre za 
znatno znižanje v primerjavi s preteklimi leti (letu 2012 je bilo razpisanih 320 mest za redni študij in 
160 za izredni, v letu 2011 pa 380 za redni in 200 za izredni študij) ter (posledično) do upada števila 
(prvič) vpisanih študentov v prvi letnik. Ker je bilo v preteklih letih zmanjšanje števila vpisanih 
opredeljeno kot eden od fakultetnih ciljev v zvezi z zagotavljanjem kakovosti, je fakulteta hkrati ves 
čas poudarjala, da bo to storila z lastno strategijo nadzorovanega manjšanja mest prek večletnega 
obdobja, saj je ocenila, da bo mogoče tako ustrezneje izvesti prilagoditev zmanjšanega števila 
vpisanih novim razmeram brez negativnih posledic za dinamiko in kakovost dela na fakulteti.2 
Posledice tega zmanjšanja na kakovost pa bo mogoče celovito oceniti šele v prihodnjih letih. 
 
Nizka prehodnost študentov (zlasti med 1. in 2. letnikom študija) ter posledično dolgo povprečno 
trajanje študija podobno kot v preteklih letih ostajata pomembna dejavnika, ki negativno vplivata na 
enega od vidikov kakovost izobraževalnega procesa. Tako je bila prehodnost v študijskem letu 
2012/2013 iz prvega v drugi letnik pri rednih študentih 41,3% (ter 36,6% pri izrednih), trajanje študija 
(po podatkih še za stari dodiplomski študijski program) pa je v povprečju trajalo 76 mesecev za 
izredni študij in 95 mesecev za redni študij. Glede na to ni presenetljivo, da uspe študij v rednem roku 
dokončati relativno malo študentov, čeprav so bila pričakovanja glede dokončanja študija prve 
generacije vpisanih na bolonjski študijski program in bodočega vpisa na drugo stopnjo še bolj 
črnogleda: do začetka študijskega leta 2013/2014 je namreč prvostopenjski bolonjski program 
zaključilo 77 študentov, in se na drugo stopnjo bolonjskega študijskega programa prvič vpisalo 83 
študentov (75 diplomantov 1. stopnje na PF UL, 5 tujcev in 3 kandidati, ki so pogoje za vpis izpolnili 
tako, da so prej uspešno opravili diferencialne izpite t.i. pripravljalnega letnika). Upoštevajoč 
navedene podatke lahko torej glede prehoda med prvo in drugo stopnjo ugotovimo, da večina 
študentov ni izkoristila možnosti absolventskega leta, poleg tega pa se je večina tistih, ki so študij na 
prvi stopnji že uspeli zaključiti, odločila za neposreden prehod (nadaljnji vpis) na študij druge stopnje. 
Čeprav podatkov o tem fakulteta še ni pridobila, lahko ocenimo, da obstaja majhna verjetnost, da so 
diplomanti prve stopnje študij na drugi stopnji nadaljevali drugod.  
 
Sicer število diplomantov ostaja relativno visoko predvsem zaradi študentov, ki študij zaključujejo po 
starem programu: v letu 2013 jih je po starem programu diplomiralo skupaj 275. Kot je bilo v 
preteklih letih že omenjeno, je edina pozitivna plat teh podatkov to, da kažejo na ohranjanje trajne 
skrbi fakultete za visoko raven študijskih standardov in kakovost njenih diplomantov, ki jih ne želi za 
vsako ceno podrejati pragmatičnim interesom.  
 

Tabela 1: Stanje vpisa – študijsko leto 2012/13 (bolonjski program I. stopnja in stari 
univerzitetni program) 
  

Letnik/način in 
vrsta vpisa 

Redni in 
izredni  

Redni 
skupaj 

Prvi vpis Ponovni 
vpis 

Izredni 
skupaj 

Prvi vpis Ponovni 
vpis 

                                                      
2
 Kljub temu je v študijskem letu 2013/2104 do znižanja števila vpisanih prišlo tudi zaradi državne intervencije 

(Sklep Vlade RS o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih 
in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2013/2014). 
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I. stopnja 
skupaj 

1359  1079 851 228 280 205 75 

1. 608 495 327+2* 166 113 70+1* 42 

2. 341 279 230+1* 48 62 44+1* 17 

3. 292  194 180 14 98 82 16 

4. 118  111 111 0 7 7 0 

        

UNI stari 
program 

461  227  227  0  234  233  1  

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 0  0 0 0 0 0 0 

3. 0  0 0 0 0 0 0 

4. 88  0  0 0 88 87 1 

Dodatno leto 296  176  176 0 120 120 0 

Podaljšanje 
statusa po 

dodatnem letu 

77  51  51 0 26 26 0 

        

I.stopnja in UNI 1820  1305  1078  227  512  436  76  

* Podaljšanje statusa  

 
Konec študijskega leta 2012/2013 je na fakulteti diplomirala prva generacija prve stopnje bolonjskega 
študijskega programa. Bolonjski študijski program je bil sicer zasnovan tako, da omogoča že 
zaposljivost diplomantov prve stopnje, vendar v primerjavi z diplomanti starega programa, le v tistih 
poklicih, ki ne zahtevajo opravljanja pravniškega državnega izpita. Čeprav podatkov o zaposljivosti 
diplomantov prve stopnje bolonjskega študija še ni, velja ponoviti, da izkušnje s pravnim študijem v 
sorodnih okoljih in pravnih sistemih pokazale, da se takšna ureditev v praksi ni izkazala za ustrezno in 
da se za resno pravniško delo vedno pričakuje diploma druge bolonjske stopnje. V luči teh izkušenj in 
zahtev pravosodja si torej fakulteta še naprej prizadeva za prehod na enovit petletni študijski 
program. 
 
Doktorski študij  v primerjavi s preteklimi leti v letu 2013 ni doživel bistvenih sprememb, zato je 
smiselno ponovno na kratko opomniti na ključne pomanjkljivosti, ki so bile izpostavljene že v 
preteklih letih: preveliko število razpisanih mest, otežena možnost preverjanja minimalnih vstopnih 
pogojev, nizka prehodnost, prevelika delitev na vsebinske module itd. Ob tem pa velja dodati, da se 
je fakulteta ob sodelovanju Univerze že lotila reševanja nekaterih od zgoraj navedenih problemov: 
zmanjšala je število razpisanih mest (200 v študijskem letu 2008, na 47 v letu 2012/13 ter 41 v letu 
2013/2014), poskrbela za (začasne) rešitve glede zapletenih postopkov potrjevanja tem disertacij na 
univerzi, ki so povzročale težave s prehodnostjo iz 2. v 3. letnik in podobno.  
 
Ključni dejavnik za dvig kakovosti na tem področju pa ostaja v osnovi nespremenjen: v okviru 
fakultete je potreben resnejši razmislek o zasnovi doktorskega študija, predvsem v 1. letniku, ki ob 
pričakovanem – in zaželenem – nadaljnjem nižanju števila vpisnih mest ne more potekati na način 
predmetnega študija, razdrobljenega po številnih modulih. V tem okviru je fakulteta v preteklem letu 
naredila prve korake k dosegi tega cilja: oblikovan je bil izhodiščni dokument z oceno stanja (ključnimi 
težavami trenutne zasnove doktorskega študija) in izhodiščnimi predlogi različnih možnih smeri za 
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prenove študija (bolj ali manj obsežnimi), ki ga je prvič obravnavala tudi Komisija za doktorski študij,3 
čeprav se do omenjenih izhodišč še ni (vsebinsko) opredelila oziroma podala dokončnega stališča o 
nadaljnjih korakih v zvezi s prenovo.    
 
Izredni študij v praksi z vidika študentov pomeni predvsem možnost vpisa tistim potencialnim 
študentom, ki se zaradi slabšega učnega uspeha in uspeha na maturi ne morejo vpisati kot redni 
študenti, z vidika finančno podhranjene fakultete pa dodaten vir prihodkov, s katerimi deloma 
pokriva tudi najosnovnejše stroške svojega delovanja.   
 
Vseživljenjsko izobraževanje na področju prava v veliki meri ponujajo že posamezne institucije in 
združenja pravniških poklicev (vključno s posebnim Centrom za izobraževanje v pravosodju, ki deluje 
v okviru Ministrstva za pravosodje in javno upravo), zato se fakulteta v tem oziru udejstvuje 
predvsem prek sodelovanja svojih učiteljev v takih izobraževanjih in morebitnih posebnih seminarjih 
za seznanjanje z novo zakonodajo ali prakso na posameznih področjih. Je pa doktorski študij 
zasnovan na tak način in tudi v praksi poteka tako, da se zanj poleg nedavnih diplomantov lahko 
odločajo tudi starejši pravniki z dolgoletno prakso, ki želijo svoje delovne izkušnje nadgraditi z 
raziskovalno/akademskim delom. 
 
Glede izvajanja starih študijskih programov ni bistvenih premikov glede kazalnikov kakovosti. 
Trenutno se še izvajajo stari (predbolonjski) študijski programi dodiplomskega in podiplomskega 
študija. V študijskem letu 2012/13 so se študenti, ki so izpolnili pogoje za vpis v 4. letnik, še zadnjič 
lahko vpisali v 4. letnik izrednega študija po starem univerzitetnem študijskem programu. 
Nedokončane študijske obveznosti 3. in. 4. letnika ter zagovor diplomskega dela bo na 
univerzitetnem programu mogoče opravljati še vse do 30. 9. 2016, po tem datumu zaključek tega 
študijskega programa ne bo več mogoč. Isti datum velja kot rok za dokončanje študijskih obveznosti 
tudi na prebolonjskem magistrskem in doktorskem študijskem programu. 
  
Poleg rešitev v okviru celovitega pristopa k organizaciji študija (kot npr. zmanjšanja števila vpisa in 
možnosti uvedbe sprejemnega izpita) izvaja fakulteta tudi dodatne ukrepe za izboljšanje prehodnosti 
in drugih vidikov študija. Pri tem so v ospredju zlasti ukrepi za pomoč študentom s težavami pri 
prilagajanju zahtevam in naravi študija, v okviru katerih velja ponovno izpostaviti predvsem izvajanje 
predmetnega tutorstva s sodelovanjem študentov (glej točko 8 tega poglavja). Zaradi izjemnega 
pomena predmetnega tutorstva za kakovost študija, kar je bilo izpostavljeno že v poročilih o 
kakovosti za pretekla leta, je fakulteta v letu 2013 sklenila to obliko pomoči pri študiju celovito 
oziroma sistemsko urediti s sprejemom Pravilnika o sistemu tutorstva na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani4 in s tem sistem (predmetnega) tutorstva dodatno utrditi.  
  
Pedagoško delo v okviru izvajanja študijskih programov fakulteta vseskozi dopolnjuje s praktičnimi 
primeri ter obiskovanjem najpomembnejših pravnih institucij, poleg rednih oblik študija pa na 
fakulteti poteka še več učnih vsebin in projektov, ki od študentov zahtevajo oziroma jim nudijo 
posebej aktivno možnost pridobivanja in praktičnega preverjanja novih znanj. Tako so imeli 
študenti v študijskem letu 2012/2013 okviru fakultete možnost sodelovati na 3 različnih pravnih 
klinikah, domačem in 8 mednarodnih tekmovanjih iz simulacij reševanja pravnih sporov (t.i. moot 
court tekmovanjih), različnih razpravnih skupinah (na primer o pravni filozofiji, o pravni zgodovini, 
itd.), poletnih šolah (npr. poletna šola francoskega in evropskega prava julija 2013; poletni šola 
avstrijskega prava septembra 2013) in manjših raziskovalnih projektih v sodelovanju s fakultetnimi 
učitelji.  
 

                                                      
3
 Zapisnik seje Komisije za doktorski študij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z dne 10. 9. 2013.  

4
 Omenjeni pravilnik je Senat Pravne fakultete Univerze v Ljubljani sprejel na svoji 3. seji v študijskem letu 

2013/2014, z dne 18. 12. 2013. 
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Da se fakulteta zaveda pomena tovrstnih (alternativnih) oblik pridobivanja in preverjanja znanja za 
kakovost pravnega izobraževanja, kaže skrb, tj. Komisije za mednarodna tekmovanja, ki skrbi za 
promocijo študentskih tekmovanj na fakulteti (med študenti), koordinira reševanje presečnih 
vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z mednarodnimi tekmovanji itd. Poleg prodekana za študentske 
zadeve in drugih visokošolskih učiteljev je član omenjene komisije tudi predstavnik študentov. Za 
sistemsko umestitev in dejansko utrditev položaja te komisije pa bo treba v bodoče urediti njeno 
delovanje v internih aktih fakultete (tj. Pravilih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani).  
 
V okviru alternativnih oblik pridobivanja in preverjanja znanja pa velja sklepno ponoviti še ugotovitev 
(iz preteklih let), in sicer o pomanjkanju učnih vsebin, posebej posvečenih pridobivanju veščin 
pravnega raziskovanja in pisanja. Čeprav je bil tudi v tudi v preteklem študijskem letu (2012/2013) 
izveden poseben seminar o pravnem pisanju in raziskovanju (o tem podrobneje v točki 8. tega 
poglavja), fakulteta ni uspela v celoti preučiti možnosti za uvedbo izbirnega predmeta s tovrstno 
tematiko, ki bi se izvajal v sodelovanju s knjižnico PF. Zato ostaja eden od predlaganih zaključnih 
ukrepov lanskoletnega poročila o kakovosti le delno izveden.   
 
Fakulteta je odprta za sodelovanje z drugimi članicami ne le na raziskovalnem, temveč tudi na 
pedagoškem, izobraževalnem področju, vendar je treba pri tem pred očmi obdržati potrebo po 
enovitem študijskem pristopu pri poučevanju prava, ki ga narekujejo narava pravniškega poklica in 
dela v pravosodju, ki (vključno z zahtevami pravniškega državnega izpita) zahtevajo celovito 
poznavanje pravnih področij. Ker pa se fakulteta zaveda pomena interdisciplinarnega študija, je njen 
študijski program tudi po bolonjski reformi ostal relativno bogat z vsebinami, ki presegajo poznavanje 
t.i. pozitivnega prava. Že od uvedbe bolonjskega programa naprej fakulteta v študijskem procesu 
zagotavlja tudi obsežen nabor izbirnih predmetov, ki so v študijski program vključeni od tretjega 
semestra naprej (gre za skupaj 26 izbirnih predmetov na prvi stopnji in 15 na drugi stopnji študija), 
ter z možnostjo izbire usmeritvenega modula na 2. stopnji in modula na 3. stopnji.  
 
Po dostopnih informacijah s priznavanjem študijskih obveznosti na drugih članicah univerze v 
Ljubljani (in na drugih izobraževalnih ustanovah v Sloveniji) načeloma ni težav. Zaradi specifičnosti 
pravnega študija pa tovrstnih primerov prehajanja ali priznavanja tudi v študijskem letu 2012/2013 ni 
bilo veliko. Še vedno se v okviru posameznih vsebin oziroma predmetov priznavajo tudi določene 
vrste neformalnega učenja, denimo aktivne udeležbe na študentskih tekmovanjih iz sodne simulacije 
ali aktivne udeležbe na seminarjih, poletnih šolah oziroma praktičnem usposabljanju študentov v 
tujini. 
 
Fakulteta je v okviru izvajanja pedagoške dejavnosti v tesnem stiku s pravosodjem, stanovskimi 
združenji (odvetniška in notarska zbornica) in državnimi institucijami, posredno pa tudi 
gospodarskimi subjekti na pravnem trgu, ki po eni strani sooblikujejo predmet njenega 
raziskovalnega in pedagoškega dela, po drugi pa prek tovrstnih stikov fakulteta skrbi tudi za prenos 
znanj in raziskovalnih rezultatov v zakonodajne procese in aplikativno prakso. Zunanji strokovnjaki iz 
pravosodja in drugih pravno relevantnih institucij so tudi redni gosti v študijskem procesu. 
 
Temelji predmetnika pravnega študija se (tako kot pravna znanost nasploh) ne spreminjajo s posebno 
hitro dinamiko. V tem oziru se fakulteta na razvojne novosti (kot so na primer razvoj čezmejnega 
urejanja številnih pravnih področij, problematika svetovnega spleta, problematike novih ali 
razvijajočih se področij) delno odziva zlasti prek nabora izbirnih predmetov, ki jih je mogoče hitreje 
prilagajati aktualnim družbenim in pravnim vprašanjem in ki s časom lahko postanejo del rednega 
študijskega procesa, v vsakem primeru pa jih učitelji vedno upoštevajo pri prilagajanju vsebine učnih 
načrtov pri izvajanju posameznih predmetov. 
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Povzetek v obliki tabele: 
 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Priprave na in relativno uspešen začetek izvajanja 
drugostopenjskega študija v okviru bolonjskega 
študijskega programa. 

Ker se za opravljanje vseh ključnih pravniških del v 
pravosodju zahteva diploma prve in druge stopnje 
bolonjskega študijskega programa in glede na 
(popoln) umik finančnih sredstev, potrebnih za 
izvajanje tega dela študijskega programa s strani 
države, so bile pravočasne prilagoditve 
(zmanjšanje obsega kontaktnih ur v razpisanem 
študijskem programu) in začetek izvajanja t.i. 
petega letnika pravnega študija  bistvenega 
pomena za zagotavljanje celovitosti in kakovosti 
pravnega izobraževanja. 

Začetek razprave o (vsebinski) prenovi  študijskega 
programa ter procesa za vzpostavitev enovitega 
petletnega študijskega programa. 

Ne glede na izid omogoča odprta razprava o 
prenovi študijskega programa z vključitvijo vseh 
ključnih deležnikov opredelitev ključnih prednosti 
in slabosti obstoječega programa ter temeljnih 
interesov in ciljev pravnega izobraževanja, kar je 
(pred)pogoj za zagotavljanje kakovosti le-tega.  

Glede na izkušnje iz tujine in pričakovanja 
pravosodja je prehod na enovit petletni študijski 
program najprimernejši način za zagotavljanje 
enotnosti pravne izobrazbe in učinkovitosti 
procesa pravnega izobraževanja, kar sta dva 
ključna dejavnika pri zagotavljanju kakovosti.   

Utrditev delovanja predmetnega tutorstva (s 
sodelovanjem študentov) s sprejemom Pravilnika o 
sistemu tutorstva na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 

Ob neustreznem razmerju med številom študentov 
in učiteljev ter težavnostjo študija je celovita, 
sistemska ureditev delovanja predmetnega 
tutorstva izjemnega pomena za kakovost študija. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Neustrezna ureditev študijskega programa v obliki 
ločene prve in druge bolonjske stopnje 

Nadaljevanje prizadevanj za uvedbo enovitega 
petletnega magistrskega študija prava in razprave 
o vsebinski zasnovi tega študijskega programa. 

Ne povsem ustrezna zasnova doktorskega študija 

 

Prenova doktorskega študija pred ponovno 
akreditacijo, razmislek o odpravi delitve 
študijskega programa na posamezne module in 
znižanje števila vpisanih študentov. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 

Priprave na in relativno uspešen začetek izvajanja 
drugostopenjskega študija v okviru bolonjskega 
študijskega programa. 

Podobno kot v preteklih letih je bil prehod na 
bolonjski študijski program ključni vsebinski in 
organizacijski dejavnik v izobraževalnem procesu 
tudi v letu 2013: pravočasen začetek in relativno 
neokrnjeno (prvo) izvajanje druge stopnje 
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pravnega študija se je izkazalo kot bistveno za 
zagotavljanje celovitosti in kakovosti pravnega 
izobraževanja. 

 
MEDNARODNA DEJAVNOST 
 
Fakulteta daje velik poudarek pravočasnemu obveščanju in ustreznemu svetovanju o možnostih za 
mobilnost svojih študentov in zaposlenih v tujini, prav tako smo prepričani, da na fakulteti še vedno 
skrbimo za dovolj veliko sistemsko podporo mednarodnemu sodelovanju nasploh (npr. naklonjenost 
in podpora vodstva fakultete in večine pedagoških delavcev do tega področja, administrativna 
podpora fakultetne mednarodne pisarne in Erasmus koordinatorja, jasna in vnaprej znana pravila o 
priznavanju obveznosti, opravljenih v tujini, itd.). 
 
Na Pravni fakulteti smo v letu 2013 na študijski izmenjavi gostili 70 študentov iz tujine, veliko večino v 
okviru programa Erasmus. Skupaj smo gostili študente iz 18 držav. Kljub nekoliko težji finančni 
situaciji smo uspeli tujim izmenjavnim študentom ponuditi dovolj velik nabor predmetov, ki so se 
(posebej zanje) predavali v angleškem jeziku (9 predmetov v zimskem semestru in 8 predmetov v 
poletnem semestru). Na študijsko izmenjavo v tujino z namenom študija je v letu 2013 odšlo 75 
študentov PF UL, ki so svojo izmenjavo opravljali v 24 različnih državah.  
 

ŠTUDIJSKO LETO 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13  

ŠT. ŠTUDENTOV IZ TUJINE, KI SO 
OPRAVLJALI IZMENJAVO NA PF UL 

45 64 65 70 

 
Preko kratkega vprašalnika o zadovoljstvu tujih študentov z njihovo izmenjavo, ki ga je v celoti 
izpolnilo 43 študentov je fakulteta pridobila tudi potrditev, da so bili tuji študenti s svojo izmenjavo 
na PF UL zelo zadovoljni. Izredno visoke ocene so namenili predvsem akademskemu delu svoje 
izmenjave (naboru predmetov, delu predavateljev) in administrativni podpori, ki so je bili deležni. 
 
Na študijsko izmenjavo v tujino z namenom študija je v letu 2012/13 odšlo 75 študentov PF UL, ki so 
svojo izmenjavo opravljali v 24 različnih državah. Opaziti je, da se vse več študentov, ki odhajajo v 
tujino, odloča za izmenjavo na dobrih univerzah (z visokim ugledom in uvrstitvijo na evropskih in 
svetovnih lestvicah univerz). Največ študentov je izmenjavo opravilo v Nemčiji (12), Avstriji (8), na 
Nizozemskem (7), v Španiji (7), Franciji (5) in Italiji (4). Število študentov, ki jih zanima mobilnost v 
času študija je približno na isti ravni, kot je bilo leto poprej. 
 

ŠTUDIJSKO LETO 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

 

ŠT. ŠTUDENTOV PF UL, KI SO 
OPRAVILI IZMENJAVO V TUJINI 

54 45 74 75 

 
Poleg izmenjav z namenom študija precej študentov odhaja v tujino tudi z namenom opravljanja 
prakse v podjetjih, mednarodnih organizacijah ali diplomatskih predstavništvih RS v tujini.  
 
Opaziti je vse večje zanimanje za Erasmus gostovanja v tujini zaposlenih pedagogov, raziskovalcev in 
administrativnega osebja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V letu 2012/13 je fakulteta tako 
zabeležila 9 učiteljskih gostovanj iz tujine (leto prej: 5) in 2 gostovanji nepedagoških delavk v okviru 
tega programa. Poleg predavateljev, ki so prišli preko programa Erasmus, pa smo v letu 2012/13 imeli 
še vsaj 10 gostujočih predavateljev iz tujine, ki so na fakulteto prišli preko drugih razpisov oziroma 
osebnih povabil svojih kolegov s fakultete. Svoja predavanja so tuji predavatelji večinoma izvedli v 
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okviru obstoječih predmetov fakultetnih študijskih programov ali pravnih klinik; dva predavatelja sta 
izvedla celo po en ali dva semestrska predmeta, ki so si ju študenti lahko izbrali kot dodatni izbirni 
predmet.  
 
V letu 2012/13 se je Erasmus učiteljskega gostovanja zaposlenih na fakulteti v tujini udeležilo 5 
pedagogov s PF UL (leto prej le 2) in le 1 nepedagoška delavka. Veliko učiteljev se je v lastni režiji v 
tujini udeležilo konferenc in simpozijev s področja, ki jih znanstveno najbolj zanimajo. Poleg tega sta v 
preteklem študijskem letu dva fakultetna pedagoga oziroma raziskovalca gostovala na tujih univerzah 
(v ZDA) v okviru progama Fulbright.    
 
Fakulteta je tudi v študijskem letu 2012/2013 aktivno podpirala sodelovanje svojih študentov na 
mednarodnih tekmovanjih v simuliranih sodnih in arbitražnih sporih, kjer so ekipe ponovno 
dosegale vrhunske uvrstitve. 
 
Poleg tega je fakulteta v študijskem letu 2012/13 gostila nekatere odmevne mednarodne dogodke: 

- mednarodna konferenca »Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi« (april 2013); 
- poletna šola francoskega in evropskega prava (julij 2013); 
- poletna šola avstrijskega prava (september 2013); 
- drugo zasedanje Regionalne akademije o Združenih narodih (september 2013); 
- Model United Nations konferenca »MUNLawS« (oktober 2013). 

 
V okviru Mednarodnega foruma sta v letu 2013 na PF UL med drugimi gostovala ugledna in svetovno 
priznana profesorja mednarodnega oziroma evropskega prava Martti Koskenniemi in Joseph H.H. 
Weiler.   
 
Pod vodstvom posameznih profesorjev je bilo organiziranih več strokovnih ekskurzij v tujino (npr. na 
Dunaj, v Strasbourg in v ZDA). 
 
Študenti so lahko preko različnih tečajev, ki so bili organizirani v sodelovanju s fakulteto, fakultativno 
izpopolnjevali znanje tujih jezikov.  
 
Povzetek v obliki tabele: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Gostovanja tujih predavateljev. Fakulteta je uspela povečati število predavateljev 
iz tujine (med njimi tudi zelo uglednih) in tako 
zagotovitvi boljšo izmenjavo znanja ter tako 
povečati dodano vrednost obstoječim študijskim 
vsebinam. 

Študentske izmenjave. Dober in utečen sistem promocije in izvedbe 
študijskih izmenjav daje študentom možnost 
prvoosebnega in intenzivnega vpogleda v 
delovanje tuje pravne kulture, kar nedvomno 
dviguje raven kakovosti pravnega izobraževanja. 

Mednarodna študentska tekmovanja (zlasti t.i. moot 
court tekmovanja). 

V času priprav študenti krepijo svojo strokovno 
podkovanost na posameznem področju, nabirajo 
izkušnje, ki jih samo z rednim študijem ne bi, 
poglabljajo znanje na področjih, ki jih zanima, na 
ta način pridobivajo praktične izkušnje. S 
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sodelovanjem in izjemnimi uspehi naših ekip se 
povečuje ugled fakultete v tujini, kar znatno 
pripomore k dvigu kakovosti.  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

(Ne)mobilnost pedagoškega in nepedagoškega 
osebja.  

Okrepiti dejavnosti za promocijo pozitivnih plati 
tovrstne mobilnosti za pedagoško in nepedagoško 
osebje, na primer nabiranje novih izkušenj, 
izmenjava znanja in dobrih praks itd. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja (največ tri 
izmed zgoraj navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 

Prizadevanja posameznih pedagogov, ki organizirajo 
mednarodne dogodke in promovirajo fakulteto tudi 
v tujini. 

Vzpostavljanje stikov in krepitev odnosov s kolegi 
iz tujine, izmenjava znanja, pridobitev 
organizacijskih izkušenj za (nadaljnje) vrhunske 
dogodke z mednarodno udeležbo, povečan ugled 
fakultete v tujini so ključni dejavniki pri 
zagotavljanju dolgoročne in stabilne rasti 
kakovosti na fakulteti.   

 
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST  

 
Prva skupina ključnih dejavnikov kakovosti na tem področju se nanaša na sodelovanje v različnih 
vrstah projektov. Tako je fakultetno raziskovalno skupino konec leta 2013 sestavljalo 46 
raziskovalcev in 2 strokovna sodelavca. V tem letu so sodelovali v različnih projektih: 
 
(a) projekti PF, ki jih financira ARRS 
 

- program Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem (obseg 2,5 
FTE), ki se je iztekel konec leta 2013: v tem programu je sodelovalo 15 raziskovalcev PF poleg 
svoje 100% pedagoške obremenitve, eden pa je bil v celoti zaposlen na programu kot 
raziskovalec; 

- temeljni raziskovalni projekt (Ustavno)sodno odločanje (obseg 1,48 FTE), ki se je zaključil 
sredi leta 2013; v njem je sodelovalo 14 raziskovalcev PF, prav tako poleg svoje 100% 
pedagoške obremenitve. 

 
V obeh ali enem od navedenih projektov PF je raziskovalno delalo 17 članov raziskovalne skupine 
PF (37%). Oba projekta sta se v letu 2013 iztekla, novih projektov pa v letu 2013 PF ni uspela 
pridobiti. 
 
(b) projekti drugih institucij 
 
Pedagoški delavci izvajajo svojo raziskovalno dejavnost tudi v okviru dopolnilnih zaposlitev v 
programskih oz. projektnih skupinah drugih raziskovalnih institucij. Takšnih pedagoških delavcev je 
bilo v preteklem letu 21 in so bili petinsko zaposleni v naslednjih organizacijah: 
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Tabela: Dopolnilne zaposlitve članov raziskovalne skupine PF 
 
Raziskovalna in druga organizacija Število pedagoških delavcev PF z dopolnilno 

zaposlitvijo 

Inštitut za primerjalno pravo pri PF 12 (2012: 9) 

Inštitut za kriminologijo 5    (2012: 5) 

EIPF, Ekonomski inštitut 2    (2012: 2) 

Inštitut za javno upravo 2    (2012: 2) 

Vir: Sicris (podatki z dne 6.1.2014) 
 
46% članov raziskovalne skupine PF ima sklenjeno dopolnilno delovno razmerje pri drugih 
institucijah, kjer jih večina sodeluje v njihovih raziskavah. Na ta način nimajo več »prostih« 
raziskovalnih ur za delo v okviru raziskav PF oz za prijavljanje novih.  
 
Pomembna pa je ugotovitev, da 15 članov raziskovalne skupine (33%) v letu 2013 ni bilo vključenih 
v noben raziskovalni projekt. To seveda ne pomeni, da niso raziskovalno delali, saj so bili lahko 
vključeni v slovenske in mednarodne raziskave drugih institucij preko individualnih avtorskih pogodb. 
Podatkov o takšni aktivnosti pa fakulteta sistematično ne zbira. 
 
(c) skupni projekti z drugimi institucijami 
 
V letu 2012 je PF sodelovala skupaj z drugimi institucijami v dveh projektih (financiranih s strani 
ARRS), ki pa sta se v letu 2012 tudi zaključila. Leta 2013 ni bilo nobenega takšnega skupnega 
raziskovalnega projekta. 
 
Fakulteta pa je vključena v skupni projekt Univerze v Ljubljani, ki sicer ni raziskovalni, vendar 
pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti fakultete, to je projekt »Kakovost na Univerzi v Ljubljani« 
oz. projekt »KUL«. Projekt traja od 1. 3. 2013 do 30. 6. 2015 in je namenjen razvoju notranjega 
sistema zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Ljubljani. Koordinatorka projekta na PF se je v letu 2013 
redno udeleževala srečanj koordinatorjev na Univerzi v Ljubljani (v letu 2013 je bilo izvedenih osem 
rednih sestankov koordinatorjev). V okviru projekta KUL je bilo v letu 2013 izvedeno več izobraževanj 
oz. usposabljanj, ki so se jih udeležili tudi zaposleni na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pravna fakulteta v 
Ljubljani je v letu 2013 v svojih prostorih gostila nekatere od sestankov, usposabljanj in izobraževanj, 
ki so potekali v okviru projekta KUL. Vodstvo Pravne fakultete v Ljubljani in člani Komisije za kakovost 
Pravne fakultete v Ljubljani so s svojimi mnenji in predlogi aktivno sodelovali pri aktivnostih, ki so v 
letu 2013 potekale v okviru projekta KUL (prenova študentske ankete UL, predlogi za izvedbo t. i. 
posvetovalnih obiskov na članicah UL  idr.). 
 
Druga skupina ključnih dejavnikov kakovosti s področja raziskovalne dejavnosti je povezana z 
vprašanji znanstvenih objav in citiranosti. Značilnosti publiciranja našega raziskovalnega dela izhajajo 
iz tabele spodaj (podatki so pridobljeni na dan 6. 1. 2014, zato za leto 2013 še niso dokončni). Le 
približno tretjino objav predstavljajo izvirni znanstveni članki in med njimi so le redki takšni, ki so 
visoko ovrednoteni po merilih ARRS. Zato tudi nizko število citatov (Tabela spodaj.  Tretjino publikacij 
pa predstavljajo monografije oz. sestavki v monografijah, ki so po merilih ARRS zgolj sekundarni 
pokazatelj uspešnosti raziskovalnega dela. Zaradi specifik področja prava je takšna slika pričakovana. 
Samokritično pa lahko ponovimo ugotovitev iz lanskega poročila, da se še nismo začeli prilagajati 
merilom ARRS, saj se struktura objav v zadnjih letih ne spreminja. Kljub navedenim kritikam meril bi 
se jim bilo vsaj v določeni meri mogoče prilagoditi, če želimo biti uspešnejši pri prijavah na razpisih 
ARRS.  
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Tabela: Znanstvene objave raziskovalne skupine PF (po Sicris) 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Izvirni zn. članek 32 

6 v bazah* 

41 

7 v bazah 

42 

7 v bazah 

48 

7 v bazah 

54 

5 v bazah 

Pregledni zn. 
članek 

1 2 9 7 3 

Kratek zn. 
prispevek 

9 13 13 14 5 

Zn. prispevek na 
konferenci 

11 27 26 23 17 

Sestavek v 
monografiji 

50 43 52 32 38 

Monografija 11 7 10 13 17 

Skupaj 114 133 152 137 134 

    *članki v revijah, ki jih indeksirajo SSCI, A&HCI ali Scopus 
 

Tabela: Število normiranih čistih citatov raziskovalne skupine PF 
 

 2013* 2012 2011 2010 2009 

WoS  8 4 7 13 

Scopus  4 0 5 9 

    *podatek bo mogoče pridobiti šele po preteku nekaj časa 
 
 
V zvezi s prijavljanjem projektov v letu 2013 (kot naslednjo skupino dejavnikov, ki vplivajo na 
kakovost) lahko ugotovimo, da  je fakulteta ARRS ali Ministrstvu za šolstvo predlagala v financiranje 7 
raziskovalnih projektov; pri prijavi dveh je bila uspešna, dva nista dobila financiranja, rezultatov 
razpisa glede štirih pa še ni. 
 
 
(a) Prijavljeni slovenski raziskovalni projekti (pri ARRS ali ministrstvih) 
 
V letu 2013 je fakulteta prijavila v financiranje ARRS oziroma ministrstvom 8 raziskovalnih projektov; 
dve prijavi nista bili uspešni, en projekt je dobil financiranje in je tudi že zaključen, glede ostalih petih 
pa še čakamo rezultate razpisov. Prijavljeni projekti so: 
 

- Fakulteta se je pod okriljem skupne prijave UL prijavila na 'Javni razpis za sofinanciranje 
aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega 
šolstva', ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; prijava je bila 
uspešna. 
 

- Fakulteta se je prijavila na 'Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih 
flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji', ki ga je razpisala ARRS v 
sodelovanju s podobno organizacijo v Belgiji (naslov projekta: »Vertikalna in horizontalna 
razdelitev pristojnosti socialne države: uskladitev potreb povezovanja (skupen flamsko-
slovenski raziskovalni projekt)«,; projekt ni bil izbran v financiranje. 
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- Fakulteta je poslala prijavo na 'Javni poziv ARRS za predložitev raziskovalnih programov za 

naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 
2009-2013', in sicer za nadaljevanje raziskovalnega programa »Vključevanje pravnega izrazja 
evropskega prava v slovenski pravni sistem«; s prijavo je bila uspešna. 
 

- Fakulteta je sodelovala pri dveh prijavah projektov v okviru Javnega razpisa za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014; pri enem kot vodilna organizacija, pri 
enem pa kot sodelujoča organizacija (skupaj z Inštitutom za kriminologijo kot vodilno 
organizacijo); rezultati še niso znani.  
 

- Fakulteta je uspela na Razpisu za promocijo slovenske znanosti v tujini 2013 in v okviru tega 
projekta v letu 2013 že izvedla tudi mednarodno konferenco Responsibility to Protect in 
Theory and Practice Conference (150 udeležencev, 80 govornikov) 
 

- Fakulteta se je prijavila na Razpis za bilateralno sodelovanje v znanosti z ZDA (sodelovanje z 
Mark Vlasic, Georgetown University, ZDA); prijava ni bila uspešna. 
 

- Fakulteta se je prijavila tudi na Razpis za bilateralno sodelovanje v znanosti z Turčijo v letih 
2014-2016 (prijavljen projekt Best Practices for Providing International Protection to Syrian 
Refugees in Turkey Residing Outside Refugee Camps (1.1.- 31.12.2014) – projekt prijavljen 
tudi turški raziskovalni agenciji TUBITAK; rezultati še niso znani. 

 
(b) mednarodni projekti 
 
V letu 2013 se je fakulteta kot partnerska institucija vključila v prijavo 4 mednarodnih projektov, pa 
noben projekt ni bil izbran v financiranje.  V letu 2012 je fakulteta prijavila sodelovala pri prijavi 5 
mednarodnih projektov, pa nobena prijava ni bila uspešna. 
 

- fakulteta se je kot partnerska institucija vključila v prijavo na razpis programa TEMPUS VI 
(naslov projekta: »EFLIT: Lifelong learning in English for Law & International 
Transactions«,  koordinatorska institucija: Univerza v Parmi, Italija,); prijava ni bila uspešna. 

 
- fakulteta se je kot partnerska institucija vključila v prijavo na razpis Evropske komisije 

JUST/2013/JCIV/AG (naslov projekta: »Ndr: new dispute resolution«, koordinatorska 
institucija: Univerza Federico II iz Neaplja, Italija); projekt ni bil izbran v financiranje. 

 
- fakulteta se je kot partnerska institucija vključila v prijavo na razpis Evropske komisije 

JUST/2013/JCIV/AG (naslov projekta: »Developing Transnational Curricula For Teaching 
Mediation in Law and Business Schools«, koordinatorska institucija: ADR Center, Italija)¸ 
projekt ni bil izbran v financiranje. 

 
- fakulteta se je kot partnerska institucija vključila v prijavo na razpis Evropske komisije 

JUST/2013/JCIV/AG (naslov projekta: »DIPATH - Different Paths to the Enforcement of 
Decisions«, koordinatorska institucija: Univerza v Pécsu, Madžarska)¸ projekt ni bil izbran v 
financiranje. 

       
Tako kot v prejšnjih letih se povezovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami kaže predvsem preko 
sodelovanja pedagoških delavcev v drugih programskih skupinah oziroma pri projektih, ki jih izvajajo 
druge institucije.  
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V letu 2013 so zaposleni na fakulteti pri raziskovalnem delu sodelovali z naslednjimi institucijami: 
- Inštitut za kriminologijo pri PF , 
- Inštitut za primerjalno pravo , 
- EIPF, Ekonomski inštitut.  

 
Pri navedenem povezovanju pa ne gre za povezovanje fakultete kot raziskovalne institucije pri 
skupnih projektih, ampak za sodelovanje posameznih članov v raziskovalnih skupinah teh institucij.   
 
V letu 2013 ni potekal noben skupni raziskovalni projekt v konzorciju z drugimi članicami UL ali 
drugimi raziskovalnimi organizacijami  (v letu 2012 sta bila takšna projekta 2), fakulteta pa je v tem 
letu skupaj z Inštitutom za kriminologijo prijavila dva projekta; enega kot vodilni partner (Etika in 
pravo), pri drugem pa je sodelovala kot partner, medtem ko je Inštitut za kriminologijo nastopil kot 
vodilni partner. 
  
Zaposleni na PF pogosto sodelujejo pri nastajanju zakonodaje in si s svojim poglobljenim in širokim 
poznavanjem specifičnih področij prizadevajo za strokovno oblikovanje zakonskih tekstov. Tudi s 
svojimi kritičnimi znanstvenimi in strokovnimi prispevki v publikacijah si prizadevajo vplivati na 
izboljšanje zakonodaje.  
 
Svoje znanje prenašajo zaposleni na fakulteti v okolje še v dveh oblikah: 

- s sodelovanjem na strokovnih srečanjih, namenjenih izpopolnjevanju strokovnjakov z 
različnih področij in izmenjavi mnenj, 

- s komentiranjem in pojasnjevanjem pravnih vprašanj v množičnih medijih. 
 
Povzetek v obliki tabele: 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju 
(največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Vztrajanje pri prijavah na razpise kljub majhni 
uspešnosti. 

Fakulteta kljub majhni uspešnosti na mednarodnih in 
domačih razpisih vztraja pri prijavah in si tudi na tak način 
nabira potrebne izkušnje za sestavo kakovostnih prijav. 

Sodelovanje z okoljem. Učitelji svoje raziskovalno delo in dosežke pogosto 
predstavljajo laični in strokovni javnosti in si na tak način 
prizadevajo vplivati na koherenten in strokoven razvoj 
institutov pravne države. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pridobivanje projektov ARRS – neprilagojenost 
publiciranja merilom ARRS. 

Za večjo uspešnost pri pridobivanju projektov ARRS je 
treba povečati število objav, ki so po merilih ARRS ključne 
za pridobitev projektov. 

 

Povezovanje s tujimi raziskovalnimi in visokošolskimi 
organizacijami. 

Fakulteta je premalo aktivna pri iskanju partnerstva pri 
mednarodnih projektih oz. pri oblikovanju predlogov 
projektov kot vodja konzorcija. Vsak član raziskovalne 
skupine PF bo ob upoštevanju obstoječih mednarodnih 
povezav proučil možnost vključitve v mednarodne 
raziskovalne projekte. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja (največ tri izmed zgoraj 
navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 
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Neuspešnost pri pridobivanju raziskovalnih projektov.  Zaradi neustreznih meril ARRS za področje prava in 
premajhnih izkušenj s pripravo kakovostnih predlogov 
mednarodnih projektov imamo majhne možnosti za 
pridobitev projektov, kar pomeni manjši obseg 
raziskovalnega dela učiteljev. Učitelji se zato pogosto 
pridružijo raziskavam drugih institucij, ki so na razpisih 
uspešnejše, zaradi česar večji del njihovega raziskovalnega 
dela poteka na drugih institucijah. 

 
KNJIŽNIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST  

 
Knjižnična dejavnost knjižnice Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: knjižnica) je v 
letu 2013 potekala v skladu z načrtom dela. Bistvena okoliščina, ki je vplivala na gibanje kazalnikov 
kakovosti pri delovanju knjižnice v tem obdobju pa je bil okrnjen obseg finančnih sredstev, predvsem 
zaradi (zunanjih) dejavnikov omenjenih v uvodnem delu poročila. Kljub temu so si predstojnik 
knjižnice in člani Knjižničnega odbora skupaj z vsemi zaposlenimi v knjižnici, prizadevali pripraviti 
izbor najkvalitetnejše strokovne literature s področja prava, s čimer je knjižnica sledila zastavljenim 
ciljem pri ustvarjanju kvalitetnega knjižnega fonda. Pri presečnem ocenjevanju gibanja kazalnikov 
kakovosti velja sklepno omeniti, da se fakulteta zaveda pomembne vloge knjižnice za študij in 
raziskovalno delo na fakulteti, zato se trudi knjižnici trajno zagotavljati sredstva za njen razvoj in, kar 
je najpomembnejše, za zagotavljanje dostopa do vrhunske pravne literature in spletnih informacijskih 
virov s področja prava. 
 
Na področju strokovne obdelave knjižničnega gradiva je knjižnica v letu 2013 prešla na nov 
programski vmesnik v okviru katalogizacije (tj. cobiss 3 / katalogizacija). Vsi zaposleni bibliotekarji 
katalogizatorji v knjižnici so pred tem (kot pogoj za prehod) uspešno opravili usposabljanje in več 
preizkusov znanja za opravljanje dela v novem okviru katalogizacije. Ob tem naj omenimo, da je 
knjižnica, v primerjavi z vsemi ostalimi slovenskimi visokošolskimi knjižnicami, dosegla najvišje 
rezultate in se na podlagi kvalitetnega ter uspešnega dela zaposlenih bibliotekarjev katalogizatorjev 
že drugič zapored uvrstila v kandidaturo za članstvu v Svetu članic cobiss, ki deluje pod okriljem 
Instituta informacijskih znanosti Maribor - IZUM.  
 
Pomemben kazalnik kakovosti je zadovoljstvo uporabnikov knjižnice, na kar je v preteklem letu 
vplivalo kakovostno delo in prijaznost zaposlenih, ki se je odražalo tako preko hitre, učinkovite in 
strokovne pomoči zaposlenih pri iskanju relevantne pravne literature ter hitrem zagotavljanju 
dostopa do gradiva v okviru dela na izposoji ter pri izvjajanju medknjižnične izposoje, kot tudi preko 
zagotavljanja in ohranjanja mirnega in prijetnega vzdušja v prostorih knjižnice.  
 
Knjižnica je v preteklem letu aktivno iskala rešitve za aktualne izzive knjižnice in tako skrbela za 
zadovoljstvo uporabnikov in ohranjanje oziroma izboljšanje kakovosti njenega delovanja. V tem 
kontekstu velja izpostaviti zlasti naslednje ukrepe: 
 

- omogočanje večkratnega podaljšanje izposojevalnih rokov za študente;  
- povečanje števila možnih podaljšanj izposojevalnega roka (iz dveh na trenutno pet);  
- omogočanje večjega števila možnih naročil (iz treh enot na deset enot); 
- elektronsko naročanje knjižničnega gradiva iz skladišča.  

 
Poleg tega je knjižnica je v preteklem letu pridobila štiri nove računalniške enote, preko katerih je 
vsem obiskovalcem knjižnice omogočeno iskanje knjižničnega gradiva v elektronskem katalogu 
cobiss/opac.  
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Študenti in drugi uporabniki knjižnice so z navedeno pridobitvijo zelo zadovoljni, saj je tako v knjižnici 
dovolj računalniških enot, preko katerih je omogočeno iskanje po katalogu cobiss/opac, ostale 
računalniške enote v knjižnici (14 enot) pa je mogoče uporabljati tudi za druge študijske namene. 
 
Knjižnica je v letu 2013 doživela nekaj kadrovskih sprememb, zaradi česar je bila potrebna delna 
reorganizacija dela v knjižnici. Knjižničarji so se z namenom prihranka finančnih sredstev v tem letu 
udeleževali zgolj brezplačnih usposabljanj in izobraževanj ter se v knjižnici medsebojno usposabljali 
za različne vrste del v knjižnici (npr. usposabljanje novega kolega za delo na izposoji ter za izvajanje 
medknjižnične izposoje). Ena izmed bibliotekark se je udeležila strokovnega bibliotekarskega posveta 
brezplačno kot prostovoljka za pomoč pri organizaciji posveta ter s tem brez dodatnih finančnih 
stroškov za knjižnico pridobila koristno znanje in informacije, ki ga je predala tudi ostalim zaposlenim 
v knjižnici. 
 
Knjižnica pri zagotavljanju kakovosti posveča posebno pozornost študijski in strokovni pravni 
literaturi, tj. skrbi, da je uporabnikom na voljo določeno število izvodov predpisane študijske 
literature glede na številčno strukturo posameznega letnika, v katerem je literatura relevantna. Kljub 
dodatnemu zmanjšanju finančnih sredstev v letu 2013 si je knjižnica prizadevala zagotoviti dostop do 
študijske literature čim širšemu krogu uporabnikov. Na podlagi stalnega spremljanja frekventnosti 
izposojene študijske literature je tako prilagodila izposojevalni čas navedenega knjižničnega gradiva, s 
čimer je omogočila čim smotrnejšo uporabo literature čim večjemu številu uporabnikov. Z namenom 
zagotoviti izposojo čim večjega števila izvodov aktualne študijske literature, je knjižnica začasno 
prekinila nabavo obveznih arhivskih izvodov študijske literature in razpoložljiva sredstva namenila 
nakupu aktualne pravne literature. 
 
Z namenom smotrne porabe razpoložljivih finančnih sredstev je knjižnica, v skladu z izvedeno celovito 
revizijo naročenih naslovov serijskih publikacij ter dopolnilnih knjižnih virov, naročila manjše število 
strokovnih pravnih revij in prekinila naročnino na eno izmed elektronskih baz podatkov. Kljub temu 
pa je knjižnica je uspela obdržati naročnino na dve tuji specializirani elektronski bazi podatkov s 
področja prava in zaposlenim na fakulteti omogočila brezplačen oddaljeni dostop do ene izmed njih. 
Študentom na Pravni fakulteti v Ljubljani je knjižnica zagotovila povečan obseg dostopa do domačih 
specializiranih elektronskih baz podatkov s področja prava.  
 
Glede na okrnjena finančna sredstva za delovanje knjižnice je bil v preteklem letu izjemnega pomena 
nakup večjega števila novih naslovov monografskih publikacij oz. knjig (okrog 180 naslovov), ki je bil 
financiran iz sredstev raziskovalnega projekta (Ustavno)sodno odločanje. Poleg navedenega je bila v 
okviru omenjenega projekta financirana tudi posodobitev računalniške opreme v knjižnici, ki je 
namenjena dostopu študentov do različnih spletnih informacijskih virov s področja prava. 
 
Knjižnica vsakega uporabnika obravnava individualno, s čimer se prilagaja njegovim specifičnim 
potrebam. Tako namenja še posebno pozornost prav študentom s posebnimi potrebami, ki takšno 
pomoč potrebujejo. V okviru dejavnosti knjižnice jim tako s kvalitetnim in vsakomur posebej 
prilagojenim nudenjem knjižničnih storitev pomaga pri njihovem študiju.  
 

Sodelovanje med knjižnico in univerzitetnimi službami ostaja zgledno, pri čemer je treba posebej 
izpostaviti kakovostno delo Univerzitetne službe za knjižnično dejavnost Univerze v Ljubljani. K 
dobremu sodelovanju pripomore tudi dejstvo, da ima knjižnica svojega predstavnika v Komisiji za 
razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani. Jeseni 2013 je bila vodja knjižnice Pravne fakultete v 
Ljubljani že drugič zapored imenovana za članico Komisije za razvoj knjižničnega sistema Univerze v 
Ljubljani.  
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Knjižnica je v sodelovanju s pedagogi v preteklem letu, kot v letih poprej, izvajala izobraževanja 
študentov prava na področju informacijske pismenosti in uporabe elektronskih baz podatkov, kar že 
prinaša pozitivne rezultate v obliki povečanega obsega uporabe elektronskih pravnih informacijskih 
virov na fakulteti. V letu 2013 je knjižnica organizirala  več predavanj na temo informacijske 
pismenosti, ki so se izvajala v okviru rednih študijskih obveznosti ter tudi kot samostojne predstavitve 
posameznih elektronskih baz podatkov, sodelovala pa je tudi pri izvedbi krajšega seminarja o  pripravi 
in pisanju diplomske naloge in drugih pisnih izdelkov študentov. Knjižnica redno organizira in izvaja 
tečaje o uporabi spletnih informacijskih virov za manjše število udeležencev in individualno 
svetovanje na področju informacijske pismenosti. V letu 2013 je bil, tudi v sodelovanju s knjižnico, 
izveden tritedenski seminar o pravnem raziskovanju in pisanju, v okviru katerega so študenti, ki so 
se seminarja udeležili, spoznali osnove pravnega raziskovanja in pisanja ter osvojili veščine uporabe 
klasičnih in spletnih informacijskih virov ter napredovali na področju informacijske pismenosti. 
 
Knjižnica je v preteklem letu nadaljevala z izvajanjem projekta obdelave starejšega knjižnega gradiva 
iz skladišča knjižnice. V letu 2013 je bilo tako na podlagi dela dveh zaposlenih bibliotekark v 
elektronski katalog podatkov COBISS vneseno okrog 920 izvodov starejših monografskih publikacij. V 
knjižnici je bila v letu 2013 izvedena enodnevna delavnica za vsebinsko obdelavo starejšega knjižnega 
gradiva. Delavnice se je udeležilo deset dodiplomskih in podiplomskih študentov prava ter eden 
izmed pedagogov na Pravni fakulteti v Ljubljani. Udeleženci delavnice so bili ob koncu delavnice z 
izvedbo delavnice in pridobljenim znanjem zelo zadovoljni. Na podlagi pridobljenega znanja so se 
štirje študenti prava odločili, da bodo prostovoljno sodelovali v knjižnici pri projektu vsebinske 
obdelave starejšega knjižnega gradiva iz skladišča knjižnice. Knjižnica bo tudi v prihodnje, v skladu z 
razpoložljivimi človeškimi viri, nadaljevala s strokovno, vsebinsko in formalno, obdelavo starejšega 
knjižnega gradiva, saj beležimo, da se uporaba in izposoja starejšega knjižnega gradiva iz skladišča 
knjižnice povečuje sorazmerno s povečanjem deleža publikacij, ki so že vključene v elektronski 
katalog cobiss/opac. Zaposleni v knjižnici so v letu 2013 prav tako uspešno opravili izjemno obsežno 
delo spremembe postavitve knjižnega gradiva, to je 20 letnikov (1980 – 2000) domačih in tujih 
serijskih publikacij oz. revij, iz prostega pristopa v skladišče knjižnice. Za navedeno spremembo 
postavitve knjižničnega gradiva se je knjižnica odločila zaradi prostorske stiske v knjižnici. Poleg tega 
je bilo skupaj s spremembo postavitve serijskih publikacij oz. revij, izvedeno tudi obsežnejše urejanje 
oz. preurejanje gradiva v skladišču, s čimer je bil pridobljen dodaten prostor v skladišču, kamor smo 
umestili 20 letnikov revij iz prostega pristopa. 
 
Depozitarna knjižnica ZN DL-027 deluje v okviru Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne 
odnose Pravne fakultete Univerze v Ljubljani od leta 1947. Praviloma ima vsaka država članica OZN 
pravico do ene depozitarne knjižnice, ki jo gosti ugledna institucija in prejema gradivo brez plačila 
prispevka. Depozit vsebuje tiskane publikacije (monografije, serijske publikacije in dokumente vseh 
organov ZN), v zadnjih letih pa je poudarek  predvsem na spletnih virih in različnih spletnih bazah 
podatkov ZN. Prav tako si prizadeva za prehodnost tiskanih oblik v elektronske različice, k čemur 
prispeva tudi naša Depozitarna knjižnica, saj je bila izmed 368 knjižnic izbrana kot primerna za eno od 
testnih knjižnic v uvajalnem obdobju.  
 
V letu 2013 je Depozitarna knjižnica ZN poleg rednega knjižničarskega dela (predvsem pomoč pri on-
line iskanju dokumentov OZN, ki so težje najdljivi oz. dostopni, izposoja, baze podatkov) izvedla še 
naslednje ukrepe, ki bodo ostali prioritete tudi v prihodnjih letih: 
 

- predstavljanje dela in zbirk ZN preko spleta;  
- kontrolirano izločanje gradiva (predvsem dokumente in publikacije ZN, ki so dostopni prek 

spleta); 
- skeniranje dokumentov, ki niso dostopni prek spleta, tudi za potrebe Dag Hammarskjöld 

Library; 
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- ureditev dela knjižničnega skladišča (v sodelovanju s knjižnico Pravne fakultete v Ljubljani), ki 
je namenjen depozitu OZN (izločitev on-line dostopnih dokumentov). 

 
Povzetek v obliki tabele: 
 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju 
(največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Zagotavljanje izbora najkvalitetnejše strokovne literature s 
področja prava. 

 

Knjižnica si, ne glede na spremenjene razmere (okrnjena 
finančna sredstva), intenzivno prizadeva za 
zagotavljanje izbora najkvalitetnejše strokovne 
literature s področja prava, ki je dostopna študentom in 
zaposlenim na Pravni fakulteti v Ljubljani ter ostalim 
obiskovalcem knjižnice.   

Reševanje prostorskih omejitev. Z leti je v knjižnici za knjižno gradivo na voljo vedno 
manj prostora, zato je postavitev in urejanje knjižnega 
gradiva v knjižnici za preglednost in dostop do gradiva za 
uporabnike knjižnice zelo pomembno.  

Skrb za informacijsko pismenost študentov prava ter 
dostop do spletnih informacijskih virov s področja prava. 

Za kakovosten študij in raziskovanje je izjemnega 
pomena znanje o iskanju in uporabi informacij preko 
klasičnih in elektronskih informacijskih virov.  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi 
na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Izobraževanje študentov prava na področju informacijske 
pismenosti. 

Zaradi velikega pomena veščin pravnega pisanja in 
raziskovanja ter informacijske pismenosti za kakovost 
študija je treba iskati možnosti za dodatne izboljšave na 
tem področju, kot je npr. organizacija rednega 
izobraževanja in usposabljanja študentov prava v okviru 
pravnega raziskovanja in pisanja.  

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja (največ tri izmed zgoraj 
navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 

Zagotavljanje izbora najkvalitetnejše strokovne literature s 
področja prava. 

 

Knjižnica si, ne glede na spremenjene razmere (okrnjena 
finančna sredstva), intenzivno prizadeva za 
zagotavljanje izbora najkvalitetnejše strokovne 
literature s področja prava, ki je dostopna študentom in 
zaposlenim na Pravni fakulteti v Ljubljani ter ostalim 
obiskovalcem knjižnice.   

Skrb za informacijsko pismenost študentov prava. Za kakovosten študij in raziskovanje je izjemnega 
pomena znanje o iskanju in uporabi informacij preko 
klasičnih in elektronskih informacijskih virov.  

 

INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE, PROSTORI IN OPREMA 
 
Glede na finančno situacijo fakulteta tudi v letu 2013 ni mogla realizirati druge faze zaključka projekta 
v knjižnici in depoju fakultete, vezanega na demontažo in ponovno montažo spuščenega stropa, 
ureditev potrebnega tesnjenja tlaka na nivoju prve kleti, tesnjenje AB konstrukcije med prostorom 
arhiva in prvo kletjo, slikopleskarska dela ter nadzor nad izvedbo del. 
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Kljub navedenemu pa je treba omeniti, da je fakulteta opravila nekatera nujna vzdrževalna dela:  
- letni pregled gasilnih aparatov 
- popravilo požarne razsvetljave 
- dvoletni pregled požarne razsvetljave  
- popravilo strehe nad predavalnicami 
- letni pregled dvigal 
- čiščenje odtokov ter lovilca maščob 
- servis agregata 
- servisiranje klima naprav ter menjanje filtrov 
- čiščenje parketov 
- čiščenje oken 
- nabava oglasne deske na hodniku 
- popravilo inštalacij v kuhinji 
- montaža dodatne ograje na južni strani fakultete. 
 
Na področju investicij, vzdrževanja, prostora in opreme v primerjavi s preteklimi leti ni bilo mogoče 
zaznati večjih premikov pri kazalnikih kakovosti.  
 
Kljub navedenemu pa je treba omeniti, da so bila v letu 2013 na delih fakultetne stavbe opravljena 
nekatera nujna vzdrževalna dela, kar nakazuje, da se bodo v prihodnje pri zagotavljanju kakovosti 
odpirala tudi vprašanja s tega področja.     

 
INFORMACIJSKI SISTEM  

 
Strojna oprema informacijskih sistemov se posodablja po potrebi in v skladu s finančnimi možnostmi.  
 
Kot je bilo načrtovano, je bil v letu 2012/13 zamenjan poštni strežnik (nova strojna in programska 
oprema) ter postavljena nova programska oprema in delno zamenjana strojna oprema za sodobnejši 
način shranjevanja podatkov. Izvedeno je bilo tudi testiranje arhiviranja določenih podatkov na 
zunanjo lokacijo, redni postopek le-tega se bo pričel izvajati v začetku leta 2014. Stari strežniki so bili 
zamenjani z novo virtualno postavitvijo. 
 
Računalniška oprema zaposlenih se redno posodablja, tudi oprema predavalnic in seminarjev je 
zadovoljiva. V letu 2012/13 je bila izvedena nabava računalnikov in zaslonov za računalniško učilnico, 
ki je bila s tem v celoti na novo opremljena. V knjižnici so bili dodatno nameščeni štirje računalniki, ki 
so namenjeni samo za brskanje po spletnem portalu COBISS, kar omogoča hitrejši dostop do 
informacij o knjižničnem gradivu. Nakupljena je tudi že delno nova računalniška oprema za študente 
v knjižnici, ki bo postavljena v začetku leta 2014. 
 
Brezžična povezava Eduroam je dobro delujoča v večini prostorov fakultete; brezžičnega omrežja ni 
še v kletnih prostorih, kjer so seminarji, in v delu knjižnice (izvedba le-tega je odvisna le od finančne 
razpoložljivosti, predračuni so že pripravljeni). 
 
Zaposlenim na fakulteti so bila zaradi sodobnega načina komunikacije z zunanjimi aplikacijami 
nameščena digitalna potrdila. 
 
Študentski informacijski sistem (VIS oz. ŠIS) je dobro delujoč, največja novost v letu 2012/13 je bilo 
tehnično in vsebinsko posodabljanje in prilagajanje sistema na povezavo z aplikacijo eVŠ (Evidenčni in 
analitski informacijski sistema za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji), katere glavni namen je urediti 
natančno evidenco študentov in diplomantov v Sloveniji. Strokovni sodelavci referata in mednarodne 
pisarne so zato morali do rokov, ki sta jih predvidela Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport 
in Univerza v Ljubljani, zagotavljati ažuren vnos in ustreznost podatkov na elektronskih vpisnih listih 
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študentov ter pravočasno poročati o različnih aktivnostih (npr. vpisani in izpisani študenti, opravljene 
obveznosti študentov, diplomanti, študenti na mednarodni izmenjavi – domači in tuji, itd). Preko 
aplikacije eVŠ se bodo v prihodnje izvajali tudi prijavno-sprejemni postopki za vpis na študijske 
programe vseh treh stopenj. 
 
Povezljivost kadrovske informatike s finančno-računovodsko informatiko je bila v preteklih letih 
uspešno izvedena. ŠIS je zadovoljivo povezan s poslovno informatiko. 
 
Fakultetno spletno mesto se sproti nadgrajuje in omogoča obveščanje študentov in širše javnosti o 
delovanju fakultete. V letu 2012/13 je bilo največ dela vloženega v ažuriranje predmetnikov in učnih 
načrtov za študijska programa 1. in 2. stopnje ter ažuriranje kontaktnih spletnih strani pedagoških 
delavcev. Za ustrezno in pravočasno obveščanje študentov je urejeno preko različnih kanalov oziroma 
informacijskih orodij: ŠIS, spletna oglasna deska (posebno poglavje na spletnih straneh) in 
prejemanje sporočil po elektronski pošti. V letu 2012/13 je bila študentom prvič ponujena tudi 
storitev prejemanja fakultetnih obvestil preko SMS.  
 
V letu 2013 je stopil v veljavo nov Zakon o elektronskih komunikacijah in spletno mesto smo morali 
prilagoditi spremenjenim predpisom glede uporabe t.i. piškotkov – kode, ki ga spletno mesto naloži 
na uporabnikov računalnik. 
 
Fakulteta v okviru potreb in možnosti načrtuje povezljivost učnega procesa z novimi spletnimi orodji, 
študija na daljavo pa (še) ne omogoča. 
 

Povzetek v obliki tabele: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju 
(največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Zamenjava poštnega strežnika in programske opreme za 
shranjevanje podatkov ter v celoti zamenjana oprema v 
računalniški učilnici in delno tudi v knjižnici. 

Posodobljen način elektronskega komuniciranja, večja 
varnost podatkov pomeni kakovostnejše delo zaposlenih 
in študentov. 

Tehnično in vsebinsko posodabljanje in prilagajanje 
fakultetnega študentskega informacijskega sistema (VIS) 
na povezavo z aplikacijo eVŠ. 

Ukrep omogoča večjo preglednost in sledljivost podatkov 
ter boljšo povezljivost podatkovnih baz. 

Ažuriranje podatkov na spletni strani (predvsem pri 
predmetnikih in učnih načrtih za študijska programa 1. 
in 2. stopnje). 

Zagotovljena boljša (tj. hitrejša) in bolj celovita 
informiranost študentov.  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Večja uporaba modernih spletnih komunikacij oz. orodij 
(npr. spletne učilnice, možnost, da pedagogi pošiljajo 
elektronska sporočila študentom direktno iz VIS-a). 

S povečano oz. pogostejšo uporabo tovrstnih 
komunikacijskih orodij bi se povečal in izboljšal pretok 
informacij med profesorji in študenti, spodbujala bi se 
interaktivna diskusija (tudi skupinska), itd. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja (največ tri izmed zgoraj 
navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 

Zamenjava poštnega strežnika in nov način arhiviranja 
podatkov. 

Povečana varnost podatkov, omogočanje boljšega 
komuniciranja in enostavnejšega dostopa z mobilnimi 
napravami. 
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Nova računalniška učilnica. Pogoj za kakovostnejše sodelovanje študentov v 
študijskem procesu (zlasti pri samostojnem delu). 

Ažuriranje podatkov na spletni strani (predvsem pri 
predmetnikih in učnih načrtih za študijska programa 1. 
in 2. stopnje). 

Zagotovljena boljša (tj. hitrejša) in bolj celovita 
informiranost študentov. 

 

ČLOVEŠKI VIRI, OSEBJE  
 
Podobno kot v preteklem letu tudi v letu 2013 ni bilo bistvenih sprememb pri osnovnih kazalnikih 
kakovosti na področju človeških virov oziroma osebja. Na kakovost na tem področju v pretežni meri 
še vedno močneje vplivajo t.i. zunanji dejavniki, med katerimi je treba izpostaviti zlasti zakonodajo 
(npr. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)), ki omejuje zaposlovanje ter sklepanje avtorskih in 
podjemnih pogodb, ter (bistveno) okrnjen dotok finančnih sredstev za financiranje (nekaterih) 
študijskih programov s strani države. V manjšem obsegu pa je mogoče gibanje kazalnikov kakovosti 
(pretežno v pozitivni smeri) pripisati tudi vplivu t.i. notranjih dejavnikov, tj. (kadrovskim) stanjem v 
okviru fakultete in fakultetnim ukrepom za izboljšanje kakovosti.  
 
Konec leta 2013 je bilo na fakulteti zaposlenih 67 oseb, od tega 45 pedagoških delavcev, 1 mlada 
raziskovalka in 21 delavcev, zaposlenih v strokovnih službah. V letu 2013 se je skupno število 
zaposlenih, v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 5,63 %. 
 
Pri administrativnem delu osebja je v letu 2013 prišlo do nekaterih kadrovskih sprememb, ki so 
vplivale na reorganizacijo dela: 

- mednarodna pisarna in referat za študentske zadeve sta od februarja 2013 združena v eno 
enoto, zaposlena v mednarodni pisarni pa je prevzela še delovne naloge vodje referata za 1. 
in 2. stopnjo (delovno mesto vodje referata prej ni bilo zasedeno); 

- v knjižnici je na izposoji je prišlo najprej do zmanjšanja in končno do ukinitve študentske 
pomoči, spomladi 2013 se je v delo v knjižnici delno vključila nova zaposlena oseba, ki je bila 
prerazporejena znotraj ustanove; 

- jeseni 2013 je morala knjižnica prekiniti sodelovanje z eno izmed zaposlenih bibliotekark 
katalogizatork. 

 
Še vedno izstopa neugodno številno razmerje med številom pedagoških delavcev in številom 
študentov, kar privede do preobremenjenosti s pedagoškim delom in posledično negativno vpliva na 
obseg znanstveno-raziskovalnega dela. 
 
Čeprav se je nadaljeval trend rahlega vpadanja števila vpisanih študentov v prvi letnik fakultete, se 
zgoraj omenjeno razmerje ni bistveno spremenilo, saj fakulteta zaradi omenjenih omejitvah in 
omejenih finančnih zmožnostih v tudi v letu 2013 ni načrtovala novih (rednih) zaposlitev.  
 
K težavam s kakovostjo v tem segmentu prispeva tudi v preteklih letih že izpostavljena problematika 
neustrezne strukture zaposlenih pedagoških delavcev. Tudi v letu 2013 se je nadaljevalo 
problematično stanje, ki ga zaznamuje sorazmerno nizko število asistentov v primerjavi z relativno 
visokim številom univerzitetnih učiteljev (tj. docentov, izrednih ter rednih profesorjev). Od skupno 45 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev jih je 17 habilitiranih rednih profesorjev, 16 izrednih profesorjev, 
9 docentov, 2 asistenta z doktoratom ter 1 asistent z magisterijem.  
 
V letu 2013 je fakulteta prejela 15 vlog za habilitacijo v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega 
delavca ali sodelavca. Fakulteta si bo tudi v prihodnje prizadevala za spremembo habilitacijskih meril 
v okviru Univerze v Ljubljani, in sicer v smeri pomembnejše vloge pedagoškega dela pri vrednotenju 
izpolnjevanja pogojev za izvolitev v višji naziv, na kar je bilo opozorjeno tudi v preteklih letih. 
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Ob teh kadrovskih težavah, ki so v pretežni meri povezane (le) s pedagoškim procesom, stopa v 
ospredje še dodatna okoliščina, ki utegne negativno vplivati na kakovost v prihodnje, če ni 
negativnega vpliva pomenila že v letu 2013. Fakulteti grozi postopno upadanje raziskovalnega dela, 
kar je mogoče bolj ali manj neposredno pripisati nezadostnosti človeških virov za dovolj obsežno in 
kakovostno opravljanje (zlasti mednarodne) raziskovalne dejavnosti na področju prava. Gre torej 
za podhranjenost z raziskovalnim kadrom oziroma preveč intenzivno pedagoško obremenitev dela 
zaposlenih, zaradi česar se le-ti ne morejo v zadostni meri udejstvovati še na raziskovalnem področju. 
Možnosti za spopadanje s tovrstnimi težavami, na katere se je fakulteta opirala v preteklosti, niso več 
aktualne. Tako je na primer konec leta 2013 na fakulteti delovala le še ena mlada raziskovalka (v letu 
2012 je bilo teh 5). V letu 2013 na fakulteti prav tako ni bilo zaposlenega nobenega raziskovalca ali 
pedagoga, ki bi financiran iz zunanjih virov oziroma sredstev, na primer podoktorskega 
raziskovalnega projekta. Zato je ob preobremenjenosti pedagoškega osebja toliko bolj pomembno 
učinkovito povezovanje raziskovalnega in pedagoškega dela, kjer je treba ponovno izpostaviti 
vključenost pedagoškega osebja fakultete v znanstveno-raziskovalno dejavnost znanstvenih zavodov 
(inštitutov), ki delujejo pri PF, ter sodelovanje raziskovalcev, ki delujejo v okviru teh zavodov, v 
pedagoškem procesu na fakulteti.  
 
Fakulteta pa je kot odgovor na stagnacijo (oziroma nakazano upadanje) nekaterih kazalnikov 
kakovosti na področju kadrov oziroma osebja uspela vpeljati nekatere zasilne ukrepe, ki pomenijo 
vsaj začasno premostitev zgoraj izpostavljenih težav glede neustreznega razmerja med pedagoškim 
kadrom in številom študentov, neustrezne strukture pedagoških zaposlitev ter nezadostnega števila 
raziskovalcev. Med te tudi v letu 2013 gotovo sodi v preteklih dveh letih vzpostavljen sistem 
demonstratorjev, ki zaposlenim pedagogom in raziskovalcem nudijo pomoč pri administrativnih in 
drugih nepedagoških obveznostih. Kljub pozitivnim izkušnjam iz lanskega leta pa ta sistem še ni 
zaživel v polni meri, kar potrjuje tudi tako rekoč nespremenjeno število demonstratorjev oziroma 
demonstratork. Glede na to, da realistično ni mogoče pričakovati, da se bodo zunanji dejavniki, ki 
vplivajo na kakovost na tem področju, hitro izboljšali, bo torej tudi v prihodnje nujno okrepiti 
dejavnost demonstratorjev in povečati njihovo število na fakulteti (oziroma posamezne katedre 
stimulirati, da to možnost izkoristijo). 
 
Fakulteta je v letu 2013 začela tudi z vzpostavljanjem sistema oziroma strategije upravljanja s kadri 
na ravni fakultete. Gre za postopno uvajanje ukrepov, kakršen je na primer priprava t.i. kariernih 
načrtov pedagoškega in raziskovalnega dela zaposlenih (tako po posameznih katedrah kot na ravni 
fakultete) ali letni razgovor, s katerimi, se povečuje preglednost nad (prihodnjimi) zaposlitvenimi 
potrebami ter posledično učinkovitejše načrtovanje kadrovske politike, zlasti v luči priprav na 
reformo študijskega programa. 
 
Pomemben sklop kazalnikov v tem delu se nanaša tudi na izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 
Podobno kot v preteklem letu so bile zaradi že omenjenega problema (pre)obremenjenosti pri 
pedagoškem oziroma raziskovalnem osebju možnosti intenzivnejšega, dolgotrajnejšega strokovnega 
izpopolnjevanja ali znanstvenega udejstvovanja izven fakultete omejene. 
 
Za izboljšanje kakovosti na področju (informiranosti in medsebojnega usklajevanja) osebja na 
fakulteti bi bilo smiselno vzpostaviti tudi sistem celovitega in sprotnega obveščanja zaposlenih o 
(pomembnejših) stališčih oziroma sklepih Senata ter drugih fakultetnih organov, ki se nanašajo na 
delovanje fakultete.  
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Povzetek v obliki tabele: 
 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju 
(največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Začetek vzpostavljanja strategije oziroma sistema 
upravljanja s kadri na ravni fakultete. 

S postopnim uvajanjem ukrepov, kakršna sta na primer 
priprava t.i. kariernih načrtov pedagoškega in 
raziskovalnega dela zaposlenih po posameznih katedrah in 
uvedba letnih razgovorov, se povečuje preglednost nad 
(prihodnjimi) zaposlitvenimi potrebami ter posledično 
učinkovitejše načrtovanje kadrovske politike, zlasti v 
povezavi s pripravo reforme študijskega programa. 

Nadaljevanje dela z demonstratorji oziroma 
demonstratorkami. 

Pomoč zaposlenim pedagogom in raziskovalcem pri 
administrativnih in drugih nepedagoških obveznostih s 
strani demonstratorjev odpira začasno rešitev težav glede 
neustreznega razmerja med pedagoškim kadrom in 
številom študentov  ter neustrezno strukturo pedagoških 
zaposlitev, tj. enega od ključnih dejavnikov, ki negativno 
vplivajo na kakovost študijskega procesa.  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Neustrezno razmerje med pedagoškim kadrom in 
številom študentov v povezavi z neustrezno strukturo 
pedagoških delavcev (tj. razmerjem med visokošolskimi 
učitelji in asistenti). 

Opredeljeni sta bili dve smeri za ukrepanje pri reševanju 
tovrstnih problemov: (a)  zmanjšati vpisanih študentov in 
študentk oziroma povečati število pedagoških zaposlitev;  
(b) povečati število demonstratorjev, natančnejša in 
predvsem enotna ureditev njihovega položaja ter krepitev 
njihove vloge v pedagoškem in raziskovalnem procesu. 

Nezadostnost človeških virov za dovolj obsežno in 
kakovostno opravljanje (zlasti mednarodne) 
raziskovalne dejavnosti na področju prava.  

Problem upadanju raziskovalnega dela na fakulteti je s 
kadrovskega vidika mogoče rešiti: (a) s kadrovsko 
okrepitvijo raziskovalcev (npr. mladih raziskovalcev ali 
raziskovalcev iz postdoktorskih programov) ; (b) z 
razbremenitvijo pedagoškega dela zaposlenih in 
preusmeritvijo pozornosti v raziskovalno delo; (c) z 
okrepitvijo ali prerazporeditvijo administrativnega osebja 
posebej za namen priprave in prijavljanja na 
(mednarodne) raziskovalne projekte. 

Neustrezno vrednotenje pedagoškega dela v 
habilitacijskih postopkih (tj. pri izpolnjevanju pogojev za 
izvolitev v višji naziv). 

Fakulteta si bo v okviru Univerze v Ljubljani še naprej 
prizadevala za spremembo habilitacijskih meril v smeri 
večje teže pedagoškemu delu kot enemu od meril v 
habilitacijskem postopku. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja (največ tri izmed zgoraj 
navedenih) 

Obrazložitev za izbor točke 

Neustrezno razmerje med pedagoškim kadrom in 
številom študentov v povezavi z neustrezno strukturo 
pedagoških delavcev (tj. razmerjem med visokošolskimi 
učitelji in asistenti). 

Neustrezno razmerje med učitelji in študenti neposredno 
vpliva na težavnost višanja kakovosti študija, posredno pa 
tudi na znanstveno in raziskovalno delo. 
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STORITVE ZA ŠTUDENTE, TUTORSTVO, ŠTUDENTSKI SVET IN INTERESNA DEJAVNOST  
 
Informiranje in svetovanje bodočim študentom je na fakulteti dobro organizirano. Dijaki, ki se imajo 
namen vpisati na Pravno fakulteto se lahko seznanijo s programom in študijem na informativnih 
dnevih na srednjih šolah in gimnazijah, kjer potekajo predstavitve profesorjev in študentov, na 
Informativi, ki vsako leto poteka na Gospodarskem razstavišču, kjer študentje odgovarjajo na 
vprašanja zainteresiranih in na informativnih dnevih na Pravni fakulteti.  
 
Za informiranje  študentov na fakulteti in administrativno delo skrbita študentski referat za prvo in 
drugo stopnjo in študentski referat za tretjo stopnjo, ki preko objav na oglasni deski in preko 
internetne oglasne deske obveščata študente o aktualnem dogajanju in o študijskem procesu. Na tak 
način imajo študentje dostop do  informacij, ki se tičejo študija in tudi obštudijskih dejavnosti. Poleg 
tega pa imajo študentje možnost  v času uradnih ur referata pridobiti informacije glede študija in 
ostalih zadev, ki so v povezavi s študijskim procesom na fakulteti. Delo obeh referatov je dobro in 
ažurno, ter se prilagaja potrebam študentov (v lanskem letu je tako na prošnjo študentov tudi referat 
za prvo in drugo stopnjo enkrat v tednu govorilne ure prestavil na popoldanski čas).   
 
V kontekstu problematike informiranja študentov bi bilo morda smotrno razmisliti o ustreznejšem 
načinu zagotavljanja (ažurnih) informacij o načelnih stališčih, usmeritvah ali praksi fakultetnih 
organov pri odločanju o izjemnih vpisih oziroma podaljšanju statusa študenta. Jasna in vnaprej 
znana načelna stališča (oziroma njihove morebitne spremembe) Senata ali drugih fakultetnih organov 
v zvezi z odločanjem o tovrstnih vlogah študentov imajo potencialno pozitiven vpliv na kakovost 
študijskega procesa in lahko obenem pripomorejo k bolj učinkovitemu delovanju fakultetnih organov 
na tem področju.  
 
Karierno svetovanje in karierne aktivnosti organizirajo Karierni centri Univerze v Ljubljani v 
sodelovanju s Pravno fakulteto in Študentskim svetom Pravne fakultete. Karierni centri organizirajo 
številne dogodke in okrogle mize kamor povabijo strokovnjake, ki delajo v pravnem poklicu ter tako 
študentom svetujejo kako postopati v nadaljevanju njihove kariere. Predstavnica Kariernega centra 
UL na fakulteti tedensko izvaja svetovanje in organizira dogodke posebej za študente fakultete (obisk 
potencialnih delodajalcev itd.). Poleg kariernih centrov pa nudijo študentom pomoč tudi profesorji na 
Pravni fakulteti, ki študentom pomagajo in odgovarjajo na vprašanja v povezavi s kariero.   
 
Infrastruktura na fakulteti je primerno prilagojena študentom s posebnimi potrebami, saj je 
študentom omogočeno nemoteno gibanje in dostop do vseh prostorov  na fakulteti (dvigala, 
prilagojene učilnice idt.). Študentom s posebnimi potrebami so na voljo vse informacije in pomoč, ki 
jo nudijo službe, ki skrbijo za svetovanje in pomoč vsem študentom. Poleg tega se študentom s 
posebnimi potrebami skuša nuditi dodatno pomoč v obliki tutorstva za študente s posebnimi 
potrebami. 
 
Na fakulteti je vzpostavljen eden izmed boljših tutorskih sistemov na Univerzi v Ljubljani. Tutorstvo 
temelji na prostovoljnosti in samoiniciativnosti študentov višjih letnikov, ki želji pomagati mlajšim 
kolegom pri učenju in pri študiju na fakulteti.  
 
V študijskem letu 2012/13 je bilo na pravni fakulteti pet različnih oblik tutorstev in sicer uvajalno 
tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, tutorstvo za tuje 
študente in splošno tutorstvo. Obliki tutorstev, ki so se izkazale za najboljše in najbolj dejavne v 
študijskem letu 2012/13 sta bili predmetno tutorstvo in tutorstvo za tuje študente.  
Predmetno tutorstvo se je izvajalo pri osmih predmetih in sicer pri predmetu Ekonomija, Rimsko 
pravo, Uvod v civilno pravo, Ustavno pravo, Uvod v pravoznanstvo, Delovno pravo, Kazensko 
materialno pravo in Kazensko procesno pravo. Tutorska srečanja pri predmetnih tutorstvih potekajo 
na redni ravni (povprečno enkrat tedensko) in so izjemno dobro obiskana.  
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Pri tutorstvu za tuje študente tutorji skrbijo za študente, ki pridejo na ERASMUS izmenjavo, in tudi za 
študente, ki pridejo na študij iz tujine.  
 
Predmetno tutorstvo koordinira koordinatorka tutorjev, tutorstvo za tuje študente pa koordinator za 
tuje študente (oba iz vrst študentov), ki skrbita za dobro delovanje tutorstva, povezavo med 
različnimi tutorji in povezavo med tutorji in zaposlenimi na fakulteti.  
 
Senat fakultete je na predlog tutorjev v letu 2013 sprejel Pravilnik o tutorstvu (glej tudi prvo točko 
tega poglavja), ki vzpostavlja tudi novo komisijo za tutorstvo. Pravilnik ureja že vzpostavljena običajna 
pravila študentskega tutorstva uvaja pa nekaj novosti, npr. dodaten nadzor pri izbiri in preverjanju 
kakovosti tutorjev in njihovega dela.  
 
Študentski svet je predstavniški organ študentov. Sodeluje pri oblikovanju študijskega procesa na 
fakulteti in se bori za uresničevanje pravic študentov. Seje študentskega sveta na katerih se 
sprejemajo odločitve potekajo vsaj enkrat mesečno. Mnenja in predlogi študentov so v študentskem 
svetu vedno obravnavana in posredovana vodstvu fakultete. Študentski svet tudi imenuje 
predstavnike študentov v organe fakultete (Akademski zbor, Senat in delovna telesa senata). 
Študentje so v organih fakultete enakovredni člani in imajo enako glasovalna pravico kot profesorji. 
Študentje so preko svojih predstavnikov zastopani v skoraj vseh fakultetnih organih (Senatu in 
njegovih komisijah), z izjemo Upravnega odbora. Mnenja študentskih predstavnikov in njihov glas so 
enakovredna ostalim članom Senata in komisij. Njihovi predlogi in iniciative so slišani, in kadar so v 
skupnosti prepoznani kot koristni tudi uresničeni (npr. sprejem Pravilnika o tutorstvu na predlog 
študentov). 
 
Študentski svet si je že v lanskem letu prizadeval, da bi tudi v Upravnem odboru pridobili svojega 
predstavnika, a za enkrat še ni bil uspešen, zato bo s prizadevanji nadaljeval tudi v prihodnjem letu.  
 
Fakulteta, njeni pedagogi in študentje organizirajo različne možnosti interesnega udejstvovanja izven 
okvirov rednega študijskega programa. Poleg nekaterih tradicionalnih interesnih dejavnosti in 
projektov (npr. predavanja različnih gostov v okviru mednarodnega foruma, tečaji tujih jezikov, 
ekskurzije, projekt Pravo in film, filozofska skupina, revija Pamfil, Debatni klub, Retorika, itd.), želimo 
posebej opozoriti na naslednje aktivnosti v preteklem letu: 
 

- odlična udeležba in rezultati študentov na mednarodnih tekmovanjih iz simulacij reševanja 
pravnih sporov (t.i. moot court tekmovanjih); 

- 5. Pitamičevo tekmovanje študentov prava (gre za vseslovensko tekmovanje simulacije 
postopka pred ustavnim sodišče, ki ga organizira Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani); 

- 2. Pravna rešitev (gre za tekmovanje v iskanju rešitve primera iz prakse gospodarskega prava, 
ki ga organizira Ženevski klub pod okriljem Pravne fakultete Univerze v Ljubljani); 

- Tri Pravne klinike (Pravna klinika: Pravo v Športu, Pravna klinika za varstvo okolja in Pravna 
svetovalnica za begunce in tujce); 

- Pevski zbor, v katerem pojejo študenti in diplomanti prava (Pravne fakultete Univerze v 
Ljubljani): zbor redno nastopa na podelitvah diplom in drugih dogodkih na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani, ter izven nje (npr. Revija študentskih pevskih zborov, Študentska arena, 
Dnevi slovenskih pravnikov, Revija ljubljanskih zborov, itd.). V zadnjih letih skrbi za širšo 
obliko kulturnega udejstvovanja študentov na fakulteti; 

- Društvo HOPe (Holistična odvetniška pisarna): poleg dobro obiskanih predavanj in delavnic je 
društvo tudi v preteklem letu organiziralo izjemno koristne psihoedukativne skupine; 

- Seminar o pravnem raziskovanju in pisanju: v aprilu je bil izveden poskusni seminar o 
pravnem raziskovanju in pisanju, na katerem so študentje na teoretični ravni spoznavali in se 
na praktični ravni preizkušali v izbiri teme in pripravi dispozicije raziskovalnega dela, iskanju 
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literature po različnih (elektronskih in neelektronskih) bazah, ter osvajali veščine pisanja 
raziskovalnega dela; 

- Delavnica na temo vsebinske obdelave starejšega knjižničnega gradiva  Knjižnice Pravne 
fakultete Univerze v Ljubljani: študenti so spoznavali delo in se v enodnevni delavnici 
preizkušali v določanju ključnih besed iz starejše knjižnične literature. Na ta način so se 
aktivno spoznali z enim od knjižničnih del, spoznali pa so tudi bogat knjižnični fond, različne 
iskalne baze, tuje jezike in pisave, itd.  
 

Na kakovost celotnega študijskega procesa gotovo vplivajo tudi različna vabila pedagogov, ki 
študentom omogočajo, da sodelujejo pri različnih raziskovalnih projektih, ter delavnice in drugi 
seminarji, ki so organizirani na fakulteti. Sodelovanje študentom omogoča spoznavanje narave 
raziskovalnega dela, sodelovanje pri raziskovalnem delu, specifično pravno področje, pa tudi boljše 
poznavanje pedagoga(ov), ki projekt vodijo ter drugih sodelavcev na fakulteti. Boljše poznavanje 
omogoča boljše sodelovanje pri prihodnjih projektih, stimulativno pa vpliva tudi na študentov redni 
učni proces.  
 
Povzetek v obliki tabele: 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju 
(največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Predmetno tutorstvo. Predmetno tutorstvo se na fakulteti izvaja na visoki ravni. 
Študentje tutorji pomagajo študentom pri učenju in 
pripravi na izpite. Odraz kakovosti so mnenja študentov, ki  
kažejo na to, da so tutorstva kvalitetna in pripomorejo pri 
pridobivanju boljšega znanja in posledično boljših ocen pri 
opravljenih izpitih. 

Dobre možnosti obštudijskega udejstvovanja. Udejstvovanje v fakultetnih skupinah, raziskovalnih 
projektih pedagogov in različnih delavnicah so odlična 
priložnost za spoznavanje in urjenje dodatnih veščin, ki jih 
potrebuje vsak pravnik, boljše spoznavanje fakultete in 
njenih sodelavcev, ter spodbudna motivacija, ki jo študent 
potrebuje pri rednem študiju. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Neustrezna ureditev študijskega programa v obliki 
ločene prve in druge bolonjske stopnje. 

Reforma študijskega programa z vpeljavo enovitega 
petletnega magistrskega študija prava. 

Pomanjkanje (ažurnih) informacij o (morebitnih 
spremembah) načelnih stališč usmeritev ali prakse 
fakultetnih organov pri odločanju o izjemnih vpisih 
oziroma podaljšanjih statusa. 

Izboljšanje sistema obveščanja študentov pred oddajo 
vlog za izjemni vpis ali podaljšanje statusa s strani 
Študentskega sveta in fakultete glede načelnih stališčih, 
usmeritev in praksi fakultetnih organov pri odločanju v 
preteklih letih. 

 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu najbolj 
vplivale na kakovost področja (največ tri izmed zgoraj 
navedenih) 

 

Obrazložitev za izbor točke 

Predmetno tutorstvo. Predmetno tutorstvo se na fakulteti izvaja na visoki ravni. 
Študentje tutorji pomagajo študentom pri učenju in 
pripravi na izpite. Odraz kakovosti so mnenja študentov, ki 
kažejo na to, da so tutorstva kvalitetna in pripomorejo pri 
pridobivanju boljšega znanja in posledično boljših ocen pri 
opravljenih izpitih. 
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IZVAJANJE ŠTUDENTSKIH ANKET  

 
Univerza v Ljubljani je v okviru projekta KUL v letu 2013 izvajala aktivnosti (ki jih bo nadaljevala tudi v letu 
2014), ki se nanašajo na prenovo študentske ankete Univerze v Ljubljani. Komisija za kakovost Pravne fakultete 
v Ljubljani je s svojimi mnenji in predlogi aktivno sodelovala pri omenjeni prenovi. V letu 2013 je bil tako 
pripravljen nov predlog študentske ankete in pravilnika o študentski anketi. 
 

Fakulteta je v letu 2013 izvedla študentsko anketo v skladu s postavljenimi pravili, v letu 2014 pa želi še 
dodatno izboljšati posredovanje rezultatov študentske ankete odgovornim osebam za posamezna področja na 
fakulteti ter tako omogočiti in okrepiti aktivnosti na fakulteti, ki se nanašajo na analizo rezultatov študentske 
ankete. Prav tako bo fakulteta v letu 2014 pripravila in izvedla anketo med diplomanti fakultete. 

 
IZVAJANJE DRUGIH ANKET, ANALIZ IN METOD ZA PRIDOBIVANJE POVRATNIH INFORMACIJ 
RAZLIČNIH SKUPIN IN NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST 

 
Podobno kot v preteklih letih je fakultetna mednarodna pisarna tudi v tem študijskem letu izvedla posebno 
anketo za ugotavljanje zadovoljstva tujih (izmenjavnih) študentov in študentk, ki so študijskem letu 2012/13 
opravljali študijsko izmenjavo na PF UL (natančneje glej, poglavje II., točka 2.1). 

 
CILJI  
 

1. Ponovna obuditev založniške dejavnosti 

Kot je bilo predlagano že v lanskem poročilu o kakovosti, se fakulteta zavezuje, da bo ponovno preučila možnosti za 
obuditev (lastne) založniške dejavnosti, zlasti pa za izdajanje študijskega gradiva po študentskih dostopnih cenah. 
Gre za že predlagani ukrep, ki je, kljub posameznim uspešno izvedenim založniškim podvigom, v pretežni meri ostal 
na ravni predloga. 

2. Sprejem vizije oziroma strateških usmeritev za prihodnje delovanje fakultete    

Glede na vse spremembe, ki fakulteto čakajo v prihodnjih letih bodisi zaradi spremenjenih razmer (npr. vedno bolj 
omejen obseg javnih finančnih sredstev za njeno delovanje) bodisi zaradi želje oziroma prizadevanja fakultete (npr. 
prenova študijskega programa), je eden od pomembnih ukrepov tudi premislek o dolgoročnih ciljih, ki jih želi v 
prihodnje doseči in vrednotah, ki jo bodo pri tem vodile.   

3. Prizadevanje za vključitev v domačo in mednarodno raziskovalno dejavnost 

Zaradi neustreznih meril vrednotenja v domačih postopkih izbora raziskovalnih projektov za področje prava in 
premajhnih izkušenj s pripravo kakovostnih predlogov mednarodnih projektov ima fakulteta majhne možnosti za 
pridobitev tovrstnih projektov, kar pomeni manjši obseg raziskovalnega dela učiteljev, ki je bistveni dejavnik 
kakovosti. Zato si bo fakulteta v prihodnje prizadevala za bolj aktivno vlogo pri iskanju partnerstva v mednarodnih 
projektih oziroma pri oblikovanju predlogov projektov kot vodja konzorcija. Vsak član fakultetne raziskovalne 
skupine bo ob upoštevanju obstoječih mednarodnih povezav proučil možnost vključitve v mednarodne raziskovalne 
projekte. 

4. Prenovitev študijskega programa na vseh stopnjah 

Fakulteta bo v prihodnjem letu intenzivno nadaljevala začeto razpravo o (vsebinski) prenovi študijskega programa na 
prvi in drugi stopnji ter s prizadevanji za vzpostavitev enovitega petletnega študijskega programa. Prav tako bo 
fakulteta fokusirala razpravo o (ne)ustrezni zasnovi doktorskega študija in se odločila za eno od možnih smeri za 
prenovitev doktorskega študijskega programa. 

5. Utrditev seminarjev o pravnem pisanju in raziskovanju 

Čeprav je bil tudi v tudi v preteklem študijskem letu v sodelovanju s knjižnico uspešno izveden poseben seminar o 
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pravnem pisanju in raziskovanju, fakulteta ni uspela v celoti preučiti možnosti za uvedbo izbirnega predmeta s 
tovrstno tematiko, kar je bil eden od predlaganih zaključnih ukrepov lanskoletnega poročila, zato predlog tega 
ukrepa ostaja aktualen za naslednje leto.   

6. Boljše posredovanje rezultatov študentskih anket vsem deležnikom na fakulteti in nadgraditev podatkov 
o zadovoljstvu študentov s podatki o zaposljivosti in zadovoljstvu diplomantov 

Fakulteta je tudi v preteklem letu izvedla študentsko anketo v skladu s pravili in o rezultatih obvestila (zlasti) 
pedagoški del osebja, v prihodnjem letu pa želi dodatno izboljšati posredovanje rezultatov študentske ankete 
odgovornim osebam za vsa področja delovanja fakultete (npr. tudi glede delovanja strokovnih služb). Poleg tega bo 
fakulteta v prihodnje pridobila tudi podatke, ki se nanašajo na zaposljivost in zadovoljstvo njenih diplomantov, s 
čimer bo pridobila še širši vpogled v mnenja uporabnikov oziroma povratno informacijo o ustreznosti svoje vizije in 
delovanja.  

 
 

OCENA GOSPODARNOSTI 
 
Pravna fakulteta se zaradi večletnega krčenja javnih finančnih sredstev trudi v kar največji možni meri 
zagotavljati kakovost fakultete in zasledovati vizijo in cilje fakultete. Tudi v letu 2013 je bil za 
fakulteto izziv zagotavljati in krepiti kakovost. Med najpomembnejšimi problemi velja ponovno 
poudariti zlasti izrazito slabo številčno razmerje med učitelji, znanstvenimi sodelavci in študenti (ki je 
skoraj trikrat manj ugodno od povprečja na Univerzi v Ljubljani), kar se kaže v prekomerni 
obremenitvi učiteljskega kadra, saj učitelji in sodelavci fakultete izvedejo bistveno več neposredne 
pedagoške obveznosti, kot je določena v 1. odst. 63. člena Zakona o visokem šolstvu.  
 
Prav tako velja opozoriti na ne povsem ustrezen model študija prava (model 4+1), saj se za 
opravljanje pravniškega poklica v pravosodju zahteva izobrazba druge stopnje, zato si je fakulteta 
prizadevala za uvedbo enovitega petletnega študija.  

Poslovno leto je potekalo v skladu s pričakovanji in začrtanimi cilji. Pri poslovanju je fakulteta ravnala 
skrbno, učinkovito, gospodarno in kvalitetno. Pri poslovanju smo ravnali v skladu s predpisanimi 
varčevalnimi ukrepi ter se dosledno držali načela skrbnega gospodarja. V prihodnjem letu in 
naslednjih letih bo tako kot v letu 2013 fakulteta, zaradi popolnega izostanka proračunskih finančnih 
sredstev za financiranje 1. letnika magistrskega študijskega programa Pravo, težko uresničevala 
načela skrbnega gospodarjenja.  
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1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

 

1.1. Računovodske usmeritve 
 
UL Pravna fakulteta, Ljubljana, Poljanski nasip, (v nadaljnjem besedilu PF) kot posredni uporabnik 
proračuna sestavlja in predlaga letno poročilo določenih uporabnikov na podlagi:  
 
- Zakona o javnih financah  
- Zakona o izvrševanju proračuna 
- Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na poslovne knjige in izdelavo letnih poročil 
- Zakona o računovodstvu 
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 
- Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 
- Pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
- Navodila o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev 
- Predpisa o vzpostavitvi notranjega revidiranja pri posrednih proračunskih uporabnikih 
- Slovenskih računovodskih standardov 
- Slovenskega računovodskega standarda 36 
- Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
- Zakona o zavodih 
- Zakona o šolstvu 
- Drugih zakonskih in podzakonskih aktov 
 
aUL PF je zavezanec za DDV in v zvezi z DDV, za katerega ji je priznana pravica do odbitka 
vstopnega DDV, ravna v skladu s 65. členom Zakona o davku na dodano vrednost. 
  
Letno poročilo sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko pojasnilo  za 
leto 2013 obsega bilanco stanja s pojasnili, ter izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili.  
 
Pri izdelavi računovodskih izkazov PF upošteva temeljne računovodske predpostavke: 
- časovno neomejenost poslovanja, 
- dosledno stanovitnost, 
- nastanek poslovnega dogodka. 
 
Računovodski izkazi so pripravljeni skladno z zahtevami previdnosti, prednosti vsebine pred obliko in 
pomembnosti. 
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1.2. Pojasnila k računovodskim izkazom  
 
 
1.2.1. Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 
31.12.2013. 
 
Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjena glede na vrste in ročnost. 
 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Dolgoročna (neopredmetena in opredmetena sredstva) PF vrednoti v višini nabavne vrednosti 
povečane za odvisne stroške oziroma ocenjene vrednosti, če nabavna vrednost ni znana, ter njihovih 
popravkov.  
  
1. Računalniških programov in materialnih pravic je PF v letu 2013 pridobila za 4.108,15 EUR, od 

tega iz JS - proračun 2.058,42 EUR in iz JS – neproračun 2.049,73 EUR; 
2. opredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drobnega inventarja z dobo koristnosti nad 1 letom 

(brez knjig) je pridobila za 55.097,68 EUR, za te nakupe je Pravna fakulteta uporabila 15.026,28 
EUR sredstev od MIZKŠ, 27.164,79 EUR sredstev ARRS, 12.124,63 EUR sredstev JS-
neproračun IN 781,98 EUR iz tržnih sredstev. 

 
PF na dan 31. 12. 2013 ne izkazuje investicij v teku.  
 

 
 
 

 
 
 

 

Nabavna vrednost 

1.  Računalniški programi in licence 4.108,15 

2.  Računalniška oprema 48.139,67 

3.  Druga oprema 781,98 

4.  Oprema - DI 4.543,88 

5.  Domača  in tuja literatura  89.953,51 

Skupaj 147.527,19 

Pregled novo nabavljene opreme v letu 2013 

nabavna vrednost popravek vrednosti sedanja vrednost 

Neopredmetena dolg. sredstva 126.174,24 92.916,60 33.257,64 

Nepremičnine 19.511.828,93 7.232.047,16 12.279.781,77 

Oprema in druga opredmetena OS 3.955.510,04 3.842.579,81 112.930,23 

Dolgoročne kapitalske naložbe 8.862,42 0,00 8.862,42 

Skupaj 23.602.375,63 11.167.543,57 12.434.832,06 

Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2013 

neopredmetena nepremičnine oprema naložbe 

MIZKŠ 100.273,54 18.151.112,00 3.247.915,75 4.862,42 

ARRS 131,34 184.031,33 

JS-neproračun 25.562,83 1.358.262,94 513.908,74 4.000,00 

Prodaja blaga in storitev na trgu TRG 206,53 2.453,99 9.654,22 

Skupaj 126.174,24 19.511.828,93 3.955.510,04 8.862,42 

Javna služba 

Pregled sredstev po vrstah in virih po nabavni vrednosti na dan 31.12.2013 
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 PF ima v svojem registru osnovnih sredstev zabeleženih 4178 kosov opreme, od tega je 3768 kosov 
opreme amortizirane, njihova nabavna vrednost je 1.589.877,00 EUR. PF omenjeno opremo pri 
svojem poslovanju še vedno uporablja. Sredstva amortizira skladno z amortizacijskim načrtom, ki ga 
izdela na začetku poslovnega leta, in ga popravlja za obračunano amortizacijo sredstev nabavljenih 
med letom s stopnjami določenimi z Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja. Obračunano amortizacijo izkazuje na kontih skupine 462, ločeno za 
opravljanje dejavnosti javne službe in za opravljanje dejavnosti na trgu. Konec leta izdela končni 
obračun amortizacije. Drobni inventar, katerega nabavna vrednost ne presega 500 EUR in z dobo 
koristnosti nad 1 letom, odpisuje 100% in vodi posamično.  
V letu 2013 je PF odpisala  opremo v skupni vrednosti  39.281,83 EUR.  
 
 

 
    
                                                                                                                        
Od tega iz vira sredstev MIZKŠ 31.470,68 EUR, vira ARRS 3.410,49 EUR in vira za opravljanja druge 
JS 4.200 EUR. V letu 2013 je PF delni odpis opravila 2 krat. 
 

 
 
 
Oprema v višini 118,18 EUR še ni bila amortizirana. Preostala neamortizirana vrednost odpisanih 
osnovnih sredstev je bila nadomeščena v breme prevrednotovalnih odhodkov OS. 
Zastarelo, dotrajano in uničeno opremo je odstranila iz prostorov fakultete in jo komisijsko uničila. 
Poškodovane in uničene kode na opremi je zamenjala z novimi. 
 
 
 
 
 

nabavna popravek izredni odpis 

MVZT 31.470,68 31.352,50 118,18 

ARRS 3.610,49 3.610,49 0,00 

JS-DRUGI 4.200,66 4.200,66 0,00 

Skupaj 39.281,83 39.163,65 118,18 

Pregled iztrošene, uničene in ukradene ter odpisane opreme po viru v letu 2013 

Pregled iztrošene, uničene, odpisane in ukradene opreme po vrsti v letu 2013                                                                                                                    

nabavna vrednost popravek vrednosti 
preostala  

vrednost 

Računalniška oprema 38.409,20 38.291,02 118,18 

Druga oprema 445,26 445,26 0,00 

Drug DI 427,37 427,37 0,00 

Skupaj 39.281,83 39.163,65 118,18 

Pregled pridobljenih dolgoročnih sredstev po vrstah in virih v letu 2013 

MIZKŠ ARRS JS-drugi 

materialne pravice 2.058,42 2.049,73 4.108,15 

stavbe  1.632,15 1.632,15 

oprema -OS 14.717,66 24.160,49 9.261,52 781,98 48.921,65 

oprema - DI 308,62 3.004,30 1.230,96 4.543,88 

Skupaj 17.084,70 27.164,79 14.174,36 781,98 59.205,83 

knjige 30.014,69 24.599,26 33.457,29 1.882,27 89.953,51 

TRG SKUPAJ 
Javna služba 
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B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
1. Denarna sredstva v blagajni so v skladu s Pravilnikom o plačevanju z gotovino in blagajniškim 

maksimumom ter v okviru določenega blagajniškega maksimuma, ki ga potrdi Upravni odbor PF. 
Gotovina v blagajni se izplačuje skladno z Odredbo o plačevanju z gotovino in blagajniškem 
maksimumu. 

2. Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javnofinančne prihodke so v mejah. Kratkoročne 
terjatve PF izkazuje zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Kupce zapadlih, neplačanih terjatev je 
pozvala k plačilu. Na dan 31.12.2013 je vsem kupcem v uskladitev poslala izpise odprtih postavk. 
Na dan 31.12.2013 izkazuje terjatve do kupcev v višini  326.800,21 EUR, od tega za 72.699,68  
EUR terjatev, katerih zapadlost je daljša od 3 mesecev. Terjatve do oseb v tujini med letom 
preračuna v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan nastanka poslovnega dogodka.  
Terjatve do kupcev v tujini po stanju 31.12.2013 znašajo 13.580,30 EUR.  

3. Kratkoročne terjatve, skladno z določili Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov izkazuje do: neposrednih uporabnikov državnega proračuna v 
višini 994,14 EUR in do posrednih uporabnikov proračuna  250.044,72 EUR.  
Kupci so pozvani k takojšnjemu plačilu. 
 
 

 
 

 

 4. Kratkoročno dani predujmi znašajo 7.696,74 EUR. Predstavljajo predujme dane domačim 
dobaviteljem za tujo strokovno literaturo in kotizacije dobaviteljem v tujini. Predplačilo zagotavlja 
nižjo ceno in redno dobavo. Po svoji strukturi so kratkoročno dani predujmi dobaviteljem dani iz 
vira MIZKŠ v višini 3.325,35 EUR, iz podiplomskega študija v višini 2.278,71 EUR, iz drugih virov 
JS pa 1.747,96 EUR. 

 
 
Kratkoročnih terjatev iz rednega poslovanja ne prevrednoti.  
 

MIZKŠ ARRS 

Kupci domači 298.170,10 15.049,78 313.219,88 

od teh zapadle 158.795,98 10.216,06 169.012,04 

kupci tuji 13.551,30 29,00 13.580,30 

od teh zapadle 8.832,90 29,00 8.861,90 

uporabniki EKN 225.920,48 22.911,14 1.260,19 947,05 251.038,86 

od teh zapadle 1.893,41 7,17 1.900,58 

Skupaj 225.920,48 22.911,14 312.981,59 16.025,83 577.839,04 

javna služba 

Kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov EKN po virih na dan 31.12.2013 

druga javna služba 

prodaja blaga  

in storitev na  

trgu 

javne finance 
Skupaj 

nabavna vrednost popravek vrednosti  
stopnja  

odpisanosti 

Licence 17.551,46 6.528,54 37,20 

Računalniški programi 105.420,60 83.185,88 78,91 

Blagovne znamke 3.202,18 3.202,18 100,00 

Šolska učila 94.737,40 94.104,83 99,33 

Pohištvo 937.150,38 925.407,63 98,75 

Oprema za promet in zveze 18.261,24 14.470,83 79,24 

Računalniška oprema  498.602,17 415.476,86 83,33 

Druga oprema 122.045,72 66.503,55 54,49 

SKUPAJ  1.796.971,15 1.608.880,30 89,53 

Stopnja odpisanosti opreme na dan 31.12.2013 po vrstah brez DI 



 7 

Kratkoročne finančne naložbe: Leta 2011 je PF odprla račun pri BS, preko katerega s posredovanjem 
borznega posrednika trguje z državnimi vrednostnimi papirji. Na dan 31.12.2013 je vrednost portfelja 
631.045,86 EUR. Skladno s Pravilnikom je sredstva nižja od 100.000 EUR vezala pri poslovnih 
bankah. Kratkoročno prosta denarna sredstva izhajajo predvsem iz dejavnosti druge javne službe.  
 
 

 
 
 
5. Druge kratkoročne terjatve so:  

 - kratkoročne terjatve iz financiranja – obresti v višini 1.225,01 EUR,  
       - terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje za izplačano nadomestilo plače za nego in  
         boleznino nad 30 dni za december 2013 v višini 1.870,69 EUR,         

 - terjatve za vstopni DDV so po obračunanih stroških za december, poračunane z ugotovljenim   
   dokončnim odbitnim deležem DDV za leto 2013 in preplačane še za 213,29 EUR. 
 - akontacijo na potne stroške v višini 25,00 EUR je vrnjena 5.2.2014, druge terjatve do delavcev v 
   višini 16,05 EUR pa poračunane 3.1.2014. 

6. Aktivne časovne razmejitve v višini 989,55 EUR predstavljajo vnaprej plačane stroške, ki se 
nanašajo na leto 2014, dokumenti za njihovo knjiženje pa so datirani z letom 2013 (naročnine 
strokovnih publikacij, knjig, naročnina za telefon). AČ razmejitve izhajajo iz MIKZŠ v višini 39,00 
EUR, drugih virov JS 920,03 EUR in 30,52 EUR iz tržne dejavnosti. 
 

 

 
 

 
C. ZALOGE 
 
V zalogah Izkazuje vrednost drobnega inventarja, pri katerem je ocenjena doba koristnosti nad enim 
letom in vrednostjo pod 100 EUR. Ob izdaji v uporabo oblikuje 100% popravek vrednosti. 
Knjigovodska nabavna vrednost drobnega inventarja in njegovih popravkov znaša 22.328,78 EUR. 
Zaloge vrednoti po nabavni ceni.  
 

 leto 2013  leto 2012 indeks 13/12

Denarna sredstva v blagajni 10,00 10,00 100,00

Evrska sredstva na računih 1.783.240,51 928.305,29 192,10

Kratkoročne terjatve do kupcev 326.800,21 383.058,39 85,31

Kratkoročno dani predujmi in varščine 7.696,74 3.754,49 205,00

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna 994,14 153,42 647,99

Kratkoročne terjatve do UL in članic UL 249.509,41 253.723,55 98,34

Kratkoročne terjatve do drugih posrednih uporabnikov 

proračuna
535,31 439,88 121,69

Kratkoročne finančne naložbe 631.045,86 631.045,86 100,00

Kratkoročno dani depoziti 1.969.000,00 2.834.000,00 69,48

Druge kratkoročne terjatve iz financiranja 1.225,01 9.362,97 13,08

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 1.870,69 534,32 350,11

Terjatve za vstopni DDV -213,29 2.148,54 -9,93

Ostale kratkoročne terjatve 41,05 20,30 202,22

Aktivne časovne razmejitve 989,55 5.662,11 17,48

Skupaj 4.972.745,19 5.052.219,12 98,43

Pregled vrst kratkoročnih sredstev in AČR na dan  31.12.2013 in primerjava z letom 2012

MIZKŠ ARRS 

naložbe v vrednostne papirje 631.045,86 631.045,86 

kratkoročno dani depoziti 1.969.000,00 1.969.000,00 

Skupaj 2.600.045,86 0,00 2.600.045,86 

Skupaj javne finance 
druga javna služba 

Kratkoročne finančne naložbe in depoziti po virih financiranja na dan 31.12.2013 

javna služba 

prodaja blaga  

in storitev na  

trgu 
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D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
1.  Kratkoročne obveznosti do zaposlenih vsebujejo:  
- obveznosti za čiste plače iz RDR za XII/2013 155.316,61 EUR, 
- obveznosti za čiste plače iz DDR za  XII/2013 1.448,73 EUR, 
- obveznosti za nadomestila plač zaradi bolezni XII/2013 806,79 EUR, 
- obveznosti za čista nadomestila, ki se refundirajo za XII/2013 850,65 EUR, 
- prispevke iz plač in nadomestil za XII/2013 v višini 59.217,83 EUR, 
- obveznosti za prispevke, ki se refundirajo za XII/2013 v višini 272,27 EUR, 
- obveznosti za davke iz plač za XII/2013 v višini 50.811,84 EUR, 
- obveznosti za davke iz plač, ki se refundirajo XII/2013 109,7 EUR, 
- obveznosti za davke iz drugih prejemkov zaposlenih XII/2013 1.129,40 EUR, 
- nadomestilo za prehrano med delom za XII/2013 4.216,83 EUR, 
- nadomestilo za prevoz na delo za XII/2013 v višini 3.487,26 EUR, 
- obveznosti za regres, KDPZ in PDPZ za XII/2013 v višini 21.306,39 EUR, 
- obveznosti za jubilejne nagrade in druge obveznosti do zaposlenih v višini 79,73 EUR, 
- obveznosti za povračilo potnih in materialnih stroškov 484,69 EUR.  
Vse navedene obveznosti do delavcev so bile do dneva oddaje poročila poravnane. 
 
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so priznane neporavnane obveznosti za dobavljeno blago 
in opravljene storitve, do domačih dobaviteljev za obratna sredstva v višini 56.871,15 EUR, obveznosti 
do dobaviteljev za osnovna sredstva v višini 2.119,89 EUR in obveznosti do dobaviteljev v tujini v 
višini 14.258,08 EUR. Vrednosti do domačih dobaviteljev izkazuje v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin in se ne prevrednotijo. Odprte obveznosti, ki so bile s strani dobaviteljev poslane v potrditev so 
usklajene. Obveznosti do dobaviteljev iz tretjega sveta se preračunajo v EUR na dan nastanka. Na 
dan 31. 12. 2013 je opravila preračun po srednjem tečaju Banke Slovenije. Blago in storitve naroča 
skladno z Zakonom o javnih naročilih z naročilnico ali pogodbo, ob naročilu se z dobaviteljem dogovori 
za plačilni rok. Obveznosti do dobaviteljev PF plačuje skladno z dogovorjenimi plačilnimi roki.  
Vse obveznosti do dobaviteljev izkazane v bilanci stanja so do oddaje poročila poravnane. 
 
3.  Kratkoročne obveznosti iz poslovanja vsebujejo:  
- obveznost za prispevke na plače XII/2013 v višini 41.815,67 EUR, 
- obveznosti za prispevke po pogodbah XII/2013 v višini 1.144,02 EUR, 
- obveznosti za posebni davek na določene prejemke XII/2013 v višini 1.726,25 EUR, 
- obveznosti za davek od dobička po obračunu za leto 2013 ni, PF bo med letom plačane akontacije 

davka od dobička v višini 248,13 EUR dobila povrnjene s strani DURS po predložitvi DDPO, 
- obveznosti iz prejemkov po podjemnih pogodbah XII/2013 v višini 1.553,68 EUR, 
- obveznosti po pogodbah o avtorskem delu XII/2013 v višini 2.368,13 EUR 
- obveznosti za prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov  XII/2013 v višini 1.097,12 EUR, 
- obveznost za plačilo med obračunanim in vstopnim DDV za XII/2013 v višini 3.759,18 EUR, 
- obveznost za čisto izplačilo po podjemnih pogodbah XII/2013 v višini 5.351,32 EUR, 
- obveznost za čisto izplačilo po avtorskih pogodbah v višini 7.327,62 EUR, 
- obveznosti za avtorske honorarje iz plač v višini 2.407,37 EUR. 

 
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN iz Odredbe o določitvi uporabnikov državnega in    
občinskih proračunov vsebujejo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini    
641,57 EUR,  medtem ko do posrednih uporabnikov proračuna države izkazuje terjatev v višini    
1.403,30 EUR. 
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5. Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na    
naslednje obračunsko obdobje. To so prejeti in zaračunani zneski, ki se nanašajo na prihodke, stroški 
ali odhodki, katerega pokrivanju so namenjeni ti prihodki, pa v obdobju za katerega se sestavlja 
bilanca stanja še niso nastali, v višini 4.023.433,45 EUR. Namenjeni so pedagoško-raziskovalnemu 
procesu v naslednjem letu. 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

MIZKŠ ARRSdobavitelji za obratna 

sredstva 29.660,60 7.844,32 15.016,20 4.350,03 56.871,15dobavitelji za osnovna 

sredstva 1.230,78 13.546,44 811,65 789,10 16.377,97

ministrstva 593,00 42,09 6,48 641,57

UL in članice 396,00 984,30 1.380,30

drugi posredni uporabniki 23,00 23,00

Skupaj 31.903,38 21.390,76 16.854,24 5.145,61 75.293,99

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN po virih na dan 31.12.2013

javna služba

prodaja blaga 

in storitev na 

trgu

Skupajjavne finance

druga javna služba

leto 2013 leto 2012 indeks 13/12 

Kratkor.obv.za predujme in varščine 14.834,27 14.029,00 105,74 

Kratkor. obv. za čiste plače in nadomestila 158.422,78 115.575,41 137,07 

Kratkor. obv za prispevke od plač in nadomestil 59.490,10 42.725,33 139,24 

Kratkor. obv za davke od plač in nadomestil 52.050,31 38.029,72 136,87 

Druge kratkor. obveznosti do zaposlenih 29.574,72 23.597,52 125,33 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 73.249,12 68.194,45 107,41 

Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja 68.302,23 73.183,40 93,33 

Kratkor. obvezn. do uporabnikov EKN 2.044,87 -2,69 -76.017,47 

Pasivne časovne razmejitve 4.023.719,45 4.102.318,20 98,08 

Skupaj 4.481.687,85 4.477.650,34 100,09 

Pregled kratkoročnih obveznosti in PČR po vrstah na 31.12.2013 in primerjava z letom 2012 

Obštudijska dejavnost 692,72 

Raziskovalni programi 158.890,11 

Temeljni in aplikativni raziskovalni projekti 189,43 

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS 10.186,91 

Drugi projekti  16.981,23 

Mednarodni projekti 7.970,24 

Izredni dodiplomski študij  1.987.687,44 

Izredni magistrski in doktorski študij 1.065.295,67 

Izredni podiplomski študij 2. stopnja 56.682,39 

Izredni podiplomski študij 3. stopnja 664.244,17 

Trg: (založniška dejavnost, tečaji ipd) 9.228,21 

Vpisnina 25.408,34 

Namenske donacije podjetij 19.976,59 

Skupaj 4.023.433,45 

Pregled pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2013 
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E.  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

Dolgoročne rezervacije znašajo 13.281,16 EUR in predstavljajo vrednost zbranih donacij za 
mednarodna tekmovanja študentov Pravne fakultete in so v letu 2013 ostale enake. 

 Sklad namenskega premoženja je oblikovala skladno z dopolnitvami pravilnika o enotnem kontnem 
načrtu in zakonom o visokem šolstvu. Premoženje je, glede na vir financiranja neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev, znižala za zmanjšano amortizacijo v višini 648.125,90 EUR, ter 
povečala za investicijski transfer v višini 33.752,17 EUR in namenska sredstva po pogodbi UL v višini 
9.961,00 EUR. Ugotovljeni poslovni izid iz leta 2012 v višini 23.642,00 EUR je v letu 2013 skladno s 
sklepom UO PF razporedila v sklad namenskega premoženja, kot vir sredstev za nadomestitev 
opreme. 

   

       
      
      PF na dan 31.12.2013 ugotavlja poslovni izid – presežek odhodkov prihodkov nad v višini 71.603,90 

EUR. Znotraj tega rezultata pa presežek odhodkov nad prihodki na viru JS – proračun MIZKŠ v višini 
101.874,26 EUR, ki ga v višini 12.591,72 EUR vir druga JS,  in presežek prihodkov nad odhodki na 
viru: ARRS  5.009,45 EUR, proračun EU 2.320,97 EUR, druga JS 304,45 EUR in prodaja blaga in 
storitev na trgu 3.193,19 EUR. Skladno s sklepom UO PF se ugotovljeni poslovni izid v letu 2013 
pokrije iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. 
 

 
 
Odprtih postavk na kontih izven bilančne evidence PF nima. 
 
 
 

1.2.2.  Izkaz prihodkov in odhodkov 
 
PF pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja upošteva načelo nastanka 
poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni na posamezne vrste skladno s Slovenskimi 
računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike in pravilnikom o 
računovodstvu.  
 
PF prihodke meri po prodajnih cenah. Med prihodki so izkazani zneski terjatev do financerjev, 
sredstva prejeta za pokrivanje stroškov, ki še niso nastali, pa ne. 
 
PF svojo dejavnost razvršča v : 
1. opravljanje javne službe 
- redni dodiplomski študij, 
- podiplomski študij, 
- izredni dodiplomski študij, 
- knjižnično dejavnost, 
- znanstveno in raziskovalno dejavnost, 

Skupaj 

MVZT ARRS 

Dolgoročne rezervacije 13.281,16 13.281,16 

Sklad namenskega premoženja 11.452.627,05 139.137,12 1.242.792,42 149.855,55 12.984.412,14 

Ugotovljeni izid -101.874,26 11.860,03 15.217,14 3.193,19 -71.603,90 

Skupaj 11.350.752,79 150.997,15 1.258.009,56 166.329,90 12.926.089,40 

JS-DRUGI 

Prodaja blaga  

in storitev na  

trgu 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti po virih financiranja na dan 31.12.2013 

JAVNA SLUŽBA 

Javne finance 

leto 2013 leto 2012 indeks 13/12 

1. sklad premoženja 12.984.412,14 13.565.182,87 95,72 

2. dolgoročne rezervacije 13.281,16 13.281,16 100,00 

3. presežek  prihodkov nad odhodki 17.648,64 23.642,00 74,65 

4. presežek odhodkov nad prihodki 89.282,54 

Skupaj 12.926.059,40 13.602.106,03 95,03 

Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti leta 2013 v primerjavi z letom 2012 
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2. dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Vire financiranja loči skladno z dejavnostjo, ki je opredeljena s statutom Univerze v Ljubljani PF na:  
- nacionalni program visokega šolstva,  
- nacionalni program znanstveno raziskovalnega programa,  
ki se financirata iz proračuna Republike Slovenije in ostalo dejavnost, ki se financira iz drugih virov, in 
sicer : 
- šolnin in drugih prispevkov za študij, 
- plačil za opravljene storitve, 
- donacij, dediščin in daril,  
- drugih virov. 
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali 4.042.089,11 EUR in so za 9,98 % nižji od prihodkov 
leta 2012. 
Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98 % celotnih prihodkov. 
Finančni prihodki so prejeti iz naslova obresti, za kot depozit vezana prosta denarna sredstva in 
prevrednotenje naložb. 
Druge prihodke predstavljajo prejete donacije.  
Prevrednotovalni poslovni prihodki so rezultat spremembe odbitnega deleža pri obračunavanju DDV. 
 

 

 PF je za izvajanje programa v letu 2013 pridobila za vir: 
- redni dodiplomski študij 2.594.539,21 EUR kar je 64,19% sredstev ali 1,79 % manj kot v letu 2012, 
- raziskave in razvoj 300.313,74 EUR kar v strukturi predstavlja 7,43% in predstavlja 4,73% manj 

sredstev manj, kot v letu 2012, 
- za opravljanje tržne dejavnosti v javni službi (druga ministrstva, raziskave za EU) 316.124,13 

EUR, kar je 7,82% % skupnega prihodka in je za 27,6 manj kot v predhodnem letu, 
- za izvajanje izrednih študijev je bilo ustvarjenega 626.136,90 EUR prihodka, kar pomeni 15,49% 

skupnega prihodka, ki se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšal za 22,39%, 
- s prodajo storitev in blaga na trgu je fakulteta ustvarila 204.975,13 EUR prihodka, kar je 5,07% 

celotnega prihodka, kar je 19,49% manj kot v letu 2012. Prihodki tržne dejavnosti so pridobljeni z 
najemninami za poslovne prostore, s prodajo knjig, organizacijo seminarjev, tečajev in svetovalnih 
storitev. 

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

2013 2012 Indeks Struktura 

Prihodki od poslovanja 3.960.297 4.373.120 91 98,0 

Finančni prihodki 46.692 61.950 75 1,2 

Drugi prihodki 35.026 29.173 120 0,9 

Prevredonotovalni posl.prihodki 74 25.883 0 0,0 

CELOTNI PRIHODKI 4.042.089 4.490.126 90 100,0 

Sestava prihodkov leta 2013 po vrstah in v primerjavi z letom 2012 

58,78% 

17,97% 

9,72% 
7,86% 

5,68% 

Struktura prihodkov po dejavnostih PF leta 2013 

redni dodiplomski študij izredni in podiplomski študij

tržna dejavnost v JS raziskovalna dejavnost
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         Celotni odhodki znašajo 4.113.693,01 EUR, od tega znašajo odhodki iz poslovanja 99,69 %. V 
primerjavi z doseženimi v letu 2012 so se v letu 2013 zmanjšali za 7,89%. Stroški materiala in storitev 
so se zmanjšali za 21,69 %, stroški dela za 4,29%. V letu 2013 je bil strošek dejanske amortizacije 
39.037,29 EUR. Amortizacija je izračunana ob upoštevanju predpisanih stopenj odpisa. 
 
Med materialnimi stroški, kljub velikemu zmanjšanju v letu 2013, še vedno predstavlja največji strošek 
nakup strokovne literature, vključno z dostopom do elektronskih baz podatkov in sicer 99.433,68 EUR, 
stroški električne energije 41.234,64 EUR, stroški ogrevanja 60.479,70 EUR in stroški pisarniškega 
materiala 16.927,31 EUR. 
 
Med storitvami največji del 404.650,83 EUR predstavljajo stroški drugih intelektualnih storitev, stroški 
čiščenja 95.755,91 EUR, stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja 61.396,40 EUR, 
stroški prevoznih, poštnih in telefonskih storitev 17.021,18 EUR, stroški v zvezi z delom (dnevnice, 
kilometrine, nočnine) 34.683,67 EUR, letalske vozovnice 16.386,49 EUR, stroški reprezentance 
19.602,35 EUR, stroški tiska, oblikovanja kopiranja ter drugih storitev 30.099,47 EUR, stroški 
zavarovanja 20.438,86 EUR, organizacija konferenc, simpozijev in obisk tujih predavateljev 24.298,47 
EUR, strošek drugih storitev pa 75.510,67 EUR. 
V strukturi stroškov je delež stroškov materiala in storitev padel za 11,15%, delež stroškov dela pa se 
je povečal za 3,90 %.  

Javna služba Tržna dejavnost Delež JS

 Prihodki od poslovanja 3.767.112 193.185 0,93

 Prihodk i od prodaje proizvodov in 

storitev 

3.757.358 190.522 0,93

 Prihodk i od prodaje blaga in 

materiala 

9.754 2.663 0,00

 Finančni prihodki 45.648 1.044 0,01

 Drugi prihodki 24.282 10.744 0,01

 Prevrednotovalni poslovni 

prihodki

72 2

 CELOTNI PRIHODKI 3.837.114 204.975 0,95

Sestava prihodkov po dejavnosti za leto 2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

redni
dodiplomski

študij

izredni in
podiplomski

študij

tržna dejavnost
v JS

raziskovalna
dejavnost

strokovna
dejavnost trg

Leto 2013 Leto 2012
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V strukturi odhodkov predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev 26,38%, stroški dela pa 71,41 %, 
preostalo ostali stroški . 
Za izvajanje javne službe izplačuje PF plače, nadomestila in druge prejemke v skladu z:  
- Zakonom o plačah v javnem sektorju, 
- Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, 
- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost, 
- Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.  
 
Povprečna izplačana bruto plača z nadomestili na delavca, izračunana na podlagi delovnih ur je v letu 
2013 znašala 2.770,26 EUR, kar je 1,57% več kot v predhodnem letu. V letu 2013 je PF izplačala 
plače za: 117.813 ur rednega dela, 3.556 ur dopolnilnega dela, 11.472 ur nadomestil za letni dopust, 
5.791 ur nadomestil za praznike, 56 ure izrednega dopusta, 864 ur študijskega dopusta, 1.608 ur 
boleznin v breme delodajalca in 1.712 ur nadurnega dela. 
Delavcem je PF obračunala in izplačala 1.024 ur za nego družinskega člana in spremstvo, ter 360 ur 
boleznin, v breme ZZZS, ki so trajale več kot 30 dni. Sredstva je refundirala preko Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje.  
 
V letu 2013 je Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerja v 
osnovnih plačah javnih uslužbencev določil, da se delavcem izplača polovica neizplačane razlike za 
odpravo nesorazmerij, torej za obdobje oktober 2010 do julij 2011 s pripadajočimi obrestm i, kar je 

znašalo 108599,76 EUR.   
 
PF pridobiva del sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu. Iz teh sredstev pokriva stroške plač 
zaposlenih na tej dejavnosti, dodatke po Kolektivni pogodbi in prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje za vse delavce. In sicer za zaposlene v starosti do 35 let v višini 80% maksimalne 
premije, za zaposlene v starosti od 35 do 50 let v višini 85% maksimalne premije in za zaposlene v 
starosti nad 50 let  v višini 90% maksimalne premije. 
 
Amortizacija je bila obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v 
breme virov. Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter  
drobnega inventarja  znaša 687.163,19 EUR. Amortizacijo v višini 648.125,90 EUR je pokrila v breme 
sklada premoženja za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki so v lasti Univerze. 

 
Med prevrednotenimi poslovni odhodki izkazuje nadomestitev neamortizirane vrednosti odpisanega 
osnovnega sredstva.  
 
 

 
 
 
Razlika med prihodki in odhodki v višini 71.603,90 EUR izkazuje negativen poslovni izid – presežek  
odhodkov nad prihodki. Iz opravljanja proračunskega dela JS je PF ugotovila negativen poslovni izid v 
višini 87.638,43 EUR, z opravljanjem JS neproračun je izkazala pozitivni poslovni izid v višini 
13.195,28 EUR, tako znaša skupen negativen izid JS 74.443,15 EUR iz opravljanja dejavnosti prodaje 
blaga in storitev na trgu je ugotovljen pozitiven poslovni izid v višini 2.839,25 EUR.  
Namensko pridobljena sredstva za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva je PF porabila 
skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz,  in 59. Čl. 
Statuta UL, sredstva za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in programa o usposabljanju 

Vir sredstev Vrednost delež Vrednost delež 

MIZKŠ - izobraževalna dejavnost  2.594.539,21 64,19 2.696.249,73 65,5 

MIZKŠ oz. ARRS - raziskovalno dejavnost 250.103,66 6,19 240.791,24 5,9 

Drugi proračunski viri (druga ministrstva in lokalne skupnosti) 39.270,25 0,97 36.686,94 0,9 

Evropski proračun, razpisi izven proračuna RS 28.006,93 0,69 22.310,39 0,5 

Drugo izvajanje dejavnosti javne službe 925.193,93 22,89 915.518,83 22,3 

Prodaja blaga in storitev na trgu 204.975,13 5,07 202.135,88 4,9 

Skupaj: 4.042.089,11 100,00 4.113.693,01 100,0 

Struktura prihodkov in odhodkov 2013 

Prihodki  Odhodki 
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in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske  in druge organizacije, pa skladno s 
Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega programa.  
S preverjanjem cen na trgu, ob poudarku na ustrezni kakovosti potrebnega materiala, blaga, sredstev 
in naročenih storitev, poskuša doseči najnižje stroške, v dogovoru z izbranimi partnerji pa čim 
ugodnejše plačilne pogoje. 
Spremljanje prihodkov na PF urejeno tako, da se lahko ugotavljajo prihodki po vrstah in namenih. Iz 
evidenc in na podlagi sodil je mogoče za vsako dejavnost ugotoviti nastale stroške in rezultat 
obravnavanega obdobja. 
 

 
 
 
 
Celotni prihodki na zaposlenega so v letu 2013 padli za 7 odstotnih točk, celotni odhodki na 
zaposlenega pa za skoraj 5 odstotnih točk. Stroški dela na zaposlenega so na letnem nivoju padli za 
1,17%, po izločitvi dela namenjenega za pokritje prvega obroka tretje četrtine odprave plačnih 
nesorazmerij  pa so stroški dela padli za več kot 4 odstotne točke.4  
 
Kljub manjšem vpisu študentov so tako celotni prihodki kot tudi celotni odhodki na študenta v 
primerjavi z letom 2012 padli. 
 
PF je v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ugotovila presežek odhodkov nad 
prihodki, v višini 71.603,90 EUR.  
Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb je po izvzetju prihodkov in odhodkov 
nepridobitne dejavnosti, ter popravku odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov, ugotovila  
negativno davčno osnovo.  
 
Presežek odhodkov nad prihodki v višini 71.603,90 EUR bo skladno s sklepom 4. Seje upravnega 
odbora Pravne fakultete bo pokrit iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. 
 
 
Neposredne stroške stroškovnih mest PF ugotavlja na podlagi originalne knjigovodske listine. 
Posredne stroške pa deli, glede na aktivnosti svojih dejavnosti, z uporabo ključev, ki so izračunani po 
vrstah stroškov. 
 

2013 2012 indeks 

Celotni prihodki na zaposlenega 57.852 62.233 0,93 

Celotni odhodki na zaposlenega 58.876 61.901 0,95 

Stroški dela na zaposlenega 42.046 42.544 0,99 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih 0,71 0,75 0,95 

Število dodiplomskih študentov brez absolventov 1.447 1.668 0,87 

Celotni prihodki na dodiplomskega študenta 2.793 3.042 0,92 

Celotni odhodki na dodiplomskega študenta 2.843 3.035 0,94 

Število vseh študentov brez absolventov 1.514 1.748 0,87 

Celotni prihodki na študenta 2.670 2.871 0,93 

Celotni odhodki na študenta 2.717 2.865 0,95 

Kazalci na zaposlenega in študenta v letu 2013 in v primerjavi z letom 2012 
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1.2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 
 

 
 
 

merilo za določitev deleža M
IZ

K
Š

J
S

-p
ro

r.

J
S

-n
e
p
ro

r.

T
R

G

Elektrika študent z ure( predavalnic)+ ure (najem) 60 35 5

Nadomestni deli in material za vzdrževanje zgradbe študent+delež najem 60 35 5

Nadomestni deli in material za vzdrževanje opreme študent+delež najem 65 30 5

Material za čisčenje študent, zaposleni 65 30 5

Časopisi, revije delež prihodkov 31 7 59 3

Pisarniški material delež prihodkov 31 7 59 3

Porabljena voda študent, zaposleni 65 30 5

Storitve UL prihodek 31 7 59 3

Tekoče vzdrževanje stavbe študent+delež najem 60 35 5

Tekoče vzdrževanje računalniška oprema študent 65 30 5

Tekoče vzdrževanje programske opreme študent 65 30 5

Investicijsko vzdrževanje zgradb študent+delež najem 60 35 5

Čiščenje študent 65 30 5

Varovanje objekta prihodek 31 7 59 3

Zavarovanje premoženja prihodek 31 7 59 3

Odvoz smeti študent 65 30 5

Varstvo okolja študent 65 30 5

Telefonske storitve delež prihodkov + presoja 40 5 52 3

Poštne storitve in storitve e-pošte delež prihodkov + presoja 40 4 52 4

Plačilni promet in bančne storitve število transakcij 40 52 8

Stavbno zemljišče del, ki se daje v najem 97 3

Prihodki obresti prihodek, likvidna sredstva 5 92 3

MERILA IN IZRAČUN DELEŽEV ZA POKRIVANJE SKUPNIH STROŠKOV PF  2013

Javna služba Tržna  

dejavnost 

Delež JS 

 Prihodki od poslovanja  3.767.112 193.185 0,93 

 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  3.757.358 190.522 0,93 

 Prihodki od prodaje blaga in materiala  9.754 2.663 0,00 

 Finančni prihodki  45.648 1.044 0,01 

 Drugi prihodki  24.282 10.744 0,01 

 Prevrednotovalni poslovni prihodki 72 2 

 CELOTNI PRIHODKI  3.837.114 204.975 0,95 

Sestava prihodkov po dejavnosti za leto 2013 
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1.2.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka  
 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, ki 
izkazuje prilive in odlive skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, da je poslovni dogodek 
nastal in, da je prišlo do prejema ali izplačila denarja (plačana realizacija). 
 
 

 
 
 
 
 

2013 2012 Indeks Struktura

Stroški blaga, materiala in storitev 1.085.173 1.326.152 81,83 26,3795

Stroški materiala 261.418 287.454 90,94 6,3548

Stroški storitev 823.755 1.038.698 79,31 20,0247

Stroški dela 2.937.734 3.069.571 95,71 71,4135

Plače in nadomestila plač 2.320.830 2.361.313 98,29 56,4172

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 366.105 382.702 95,66 8,8997

Drugi stroški dela 250.799 325.556 77,04 6,0967

Amortizacija 39.037 32.026 121,89 0,9490

Drugi stroški 39.125 38.119 102,64 0,9511

Finančni odhodki 11.903 50 23806,00 0,2894

Drugi odhodki 23 6 0,00 0,0006

Prevrednotovalni poslovni odhodki 698 229 304,80 0,0170

CELOTNI ODHODKI 4.113.693 4.466.153 92,11 100,0

Davek od dohodka pravnih oseb 0 331 0,00

Sestava odhodkov leta 2013 po vrstah in v primerjavi z letom 2012

Leto 2013 Leto 2012 Indeks 13/12

PRIHODKI SKUPAJ 4.041.002 4.353.072 92,83

Prihodki za izvajanje javne službe 3.840.833 4.353.072 88,23

Prihodki iz sredstev javnih financ 2.868.723 3.020.107 94,99

Drugi prihodki za izvajanje javne službe 972.110 1.070.933 90,77

Prihodki od prodaje blaga in storitev 200.169 262.032 76,39

ODHODKI SKUPAJ 4.051.159 4.497.303 90,08

Odhodki za izvajanje javne službe 3.849.024 4.241.507 90,75

Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.372.381 2.551.794 92,97

Prispevki delodajalca za socialno varnost 372.522 413.758 90,03

Izdatki za blago in storitve 1.042.536 1.237.213 84,26

Plačila domačih obresti 0 0

Investicijski odhodki 61.585 38.742 158,96

Odhodki iz naslova prodaje blaga in 

storitev

202.135 255.796 79,02

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 48

Prispevki delodajalca za socialno varnost 119.101 129.388 92,05

Izdatki za blago in storitve 84.034 126.408 66,48

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -10.157 -144.231 7,04

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka po vrstah leta 2013 v primerjavi z letom 2012
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Prihodki iz sredstev javnih financ v višini 2.868.723 EUR predstavljajo sredstva iz proračuna za 
izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti, ter mednarodnega sodelovanja. 
Drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 972.110 EUR predstavljajo prihodke od prodaje  blaga 
in storitev oziroma prihodke drugih institucij in posameznikov za izvajanje pedagoškega procesa, ter 
namenske donacije prejete za pokrivanje stroškov mednarodnih tekmovanj študentov. 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013 izkazuje 
presežek odhodkov nad prihodki v višini 10.157 EUR kar se v Izkazu financiranja, ki je sestavni del 
Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,  izkazuje kot 
zmanjšanje sredstev na računih.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:                        
Lidija Pajk     


