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Na Pravni fakulteti v Ljubljani smo v letu 2005 nadaljevali z zasnovo 
optimizacije študijskega programa. V prizadevanju zmanjšati količino tedenske 
obremenitve obveznih predmetov in povečati možnost izbire na področju 
izbirnih predmetov smo po pridobitvi soglasja Sveta za visoko šolstvo v 
poletnem semestru pričeli z izvajanjem sedmih novih izbirnih predmetov v IV. 
letniku dodiplomskega pravnega študija in sicer: Evropsko ustavno pravo, 
Evropsko upravno pravo, Delovno pravo in pravo socialne varnosti v ES in EU, 
Mladoletniško kazensko pravo, Izvršilno kazensko pravo, Medicinsko pravo in 
Ustavno procesno pravo. Skupno smo tako v letu 2005 študentom IV: letnika 
ponudili 40 izbirnih predmetov. Ob tem pa smo v preteklem letu gostili še prof. 
dr. Clifforda Rechtschaffna z ameriške Golden Gate University School of Law, ki 
je v poletnem semestru predaval predmet US and Comparative Environmental 
Law. Obiski tujih gostujočih profesorjev so načrtovani tudi v prihodnje, saj 
želimo s posameznimi dodatnimi predavanji v tujem jeziku in v različnih 
organizacijskih oblikah med drugim tudi pospešiti izmenjavo študentov, še zlasti 
v programu Socrates Erasmus.  
Naj omenimo še, da smo tudi v preteklem letu študentom ponudili nekatere 
neobvezne predmete - Latinščina, Retorike in Izbrana poglavja Kanonskega 
prava, ki obsegajo dodatne vsebine in pravniku nedvomno koristijo pri 
njegovem delu.  
Žal pa tudi letos ne moremo mimo dejstva, da fakulteta nikakor nima dovolj 
kadrovskih potencialov, kar pomeni, da je praktično nemogoče zagotoviti 
vrhunski pouk v smislu ukvarjanja s posameznimi študenti. Tega dejstva nikakor 
ne gre prezreti, saj še vedno velja, da vsa reformna prizadevanja po svetu 
poudarjajo potrebo po zmanjšanju predavanj in delu v manjših skupinah. Z 
obstoječo kadrovsko zasedbo tega preprosto ni mogoče zagotoviti, ob tem pa 
kakovost dela nujno trpi in bi bilo nujno najti ustrezne rešitve. 
 
V študijskem letu 2004/2005 in tudi 2005/2006 smo razpisali več smeri 
podiplomskega magistrskega študija in sicer: civilno in gospodarsko pravo, 
ustavno pravo, javna uprava, kazenskopravne znanosti in kriminologija, 
mednarodno pravo, teorija prava in države, delovnega prava in prava socialne 
varnosti ter študij rimskega prava in pravne zgodovine. V študijskem letu 
2004/2005 je bilo v I. in  II. letniku skupaj vpisanih 239 podiplomskih študentov.  
Podiplomski študij prava se vsebinsko nenhno bogati, v zadnjem času pa je 
ključna njegova naravnanost na mednarodno, zlasti evropsko raven.  
 
V 2005 smo na fakulteti pripravili dve konferenci na temo bolonjskega procesa s 
predstavniki pravnih fakultet Hrvaške, Italije, Makedonije, Bosne, Srbije, 
Madžarske, Nemčije, Francije, Velike Britanije, Poljske in Avstrije in sicer: 
 



 “Towards Creating the Bologna Curricula”, Meeting of Law Faculties, Ljubljana 
13th – 15th January 2005 in “Towards Creating the Bologna Curricula, How to 
Define the Core Legal Subjects and Reduce the Contact Hours?” Meeting of 
European Law Faculties, Ljubljana 29th September – 1st October 2005.  
 
 
 
Obštudijske dejavnosti 
 
Tudi v letu 2005 so bile pomemben del življenja na fakulteti raznolike 
obštudijske dejavnosti, ki študentom omogočajo tesnejše sodelovanje z učitelji 
in vplivnimi strokovnjaki iz pravnega in gospodarskega življenja. Posebej 
privlačno je sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih v simuliranih sodnih in 
arbitražnih sporih, na voljo pa so tudi številne možnosti udejstvovanja na 
športnem in kulturnem področju. 
 
Med študijem imajo študentje številne možnosti za izpopolnjevanje svojega 
znanja na poletnih šolah, ki jih pogosto organiziramo v sodelovanju s profesorji 
s tujih fakultet, in drugih neobveznih oblikah izobraževanja ter učenja tujih 
jezikov na tečajih, ki jih fakulteta posebej organizira (nemščina, francoščina, 
španščina, ruščina).  
V okviru Mednarodnega foruma Pravne fakultete, ki že od leta 1994 gosti 
najuglednejše goste iz Slovenije in tujine, ki predavajo o pravnih vidikih 
problemov v različnih delih sveta.  
Pravna fakulteta že nekaj let aktivno podpira sodelovanje svojih študentov na 
sedmih evropskih in svetovnih tekmovanjih študentov prava. Takšna 
tekmovanja pomenijo za fakulteto preizkus njene kakovosti, za študente pa 
najbolj neposredno izkušnjo o tem, kako pravo v resnici deluje. Ekipe naših 
študentov posegajo po najvišjih mestih, tako ekipno kot posamezno, kar 
sodelujočim študentom pogosto na široko odpre vrata na študij na najbolj 
ugledne fakultete tako v Evropi kot v ZDA.  
Pravna področja, ki jih spodbujajo takšna tekmovanja in na katerih so se 
študenti Pravne fakultete tudi v letu 2005 odlično uvrščali, so različna:  pravu 
Evropske unije sta posvečena Central and East European Moot Court 
Competition in prestižni European Law Moot Court Competition, kjer vsakoletni 
finale poteka v Luxemburgu, na sedežu Sodišča Evropskih skupnosti (eden od 
regionalnih final letos pa pred tem prav na naši fakulteti!), v Strasbourgu pred 
Evropskim sodiščem za človekove pravice sodelujemo na  tekmovanju René 
Cassin, s področja mednarodnega trgovinskega in arbitražnega  prava 
tekmujemo vsako leto na Dunaju  v okviru Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot Court Competition, s področja mednarodnega 
javnega prava se udeležujemo tekmovanj The Annual International Asylum Law 
Moot Court Competition in Regional Friedrich Born Moot Court Competition ter 
verjetno najprestižnejšega svetovnega tekmovanja Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition, ki poteka vsako leto v Washingtonu, 
ZDA. 
 
 



V okviru Gospodarskega foruma gostimo najuglednejše slovenske 
gospodarstvenike, ki študente seznanjajo s praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi 
pri svojem delu. Študenti imajo tako priložnost, da se srečajo z vodilnimi 
predstavniki slovenskega gospodarstva. V letu 2005 so predavali: Zoran 
Jankovič, Janez Lotrič, Herman Rigelnik, Franjo Bobinac in Jurij Giacomelli. 
 
Pravna fakulteta za svoje študente, ki jih aktualna ekonomska vprašanja 
posebej zanimajo, organizira tudi ekonomski klub. V letošnjem študijskem letu 
so študenti razpravljali o reformnem paketu slovenske vlade. Člani 
ekonomskega kluba so prevzeli posamezne točke iz programa reform in jih 
predstavili na srečanjih. Vsaki predstavitvi je sledila kritična razprava. Med gosti 
naj posebej omenimo guvernerja Banke Slovenije Mitjo Gasparija ter Janeza 
Potočnika, evropskega komisarja za znanost in raziskovanje iz Slovenije. 
 
Na fakulteti smo nadaljevali tudi s ciklusom Pravo in film, ki sicer poteka že 
osmo leto. Po vsakokratni projekciji filma z bolj ali manj neposredno pravno 
tematiko, ki ga s sodelovanjem mentorja predlagajo študenti, se o vsebini filma 
razvije debata.  
 
V okviru raziskovalno – debatne (historične) skupine, ki deluje že peto leto, je 
vsako študijsko leto izbrana krovna tema, znotraj katere si študenti izberejo 
podteme, ki jih predstavijo kolegom. Na splošno so tema in vsa srečanja 
zasnovana precej na široko in združujejo pravne, pravno zgodovinske, 
antropološke, filozofske in druge poglede na posamezno vprašanje. Za 
udeležence je bila organizirana tudi enotedenska poletna šola z enim od 
vabljenih predavateljev iz tujine. 
 
 
 
Raziskovalno in publicistično delo  
 
Poleg pedagoškega dela je fakulteta že od svoje ustanovitve središče razvoja 
pravne znanosti in misli na Slovenskem. V osmih desetletjih svojega delovanja 
je ljubljanska Pravna fakulteta svojo raziskovalno dejavnost okrepila in jo še 
dodatno razširila. 
V okviru Pravne fakultete deluje več inštitutov: Inštitut za kriminologijo, Inštitut 
za javno upravo, Inštitut za delo, Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne 
odnose, Ekonomski inštitut Pravne fakultete, pred nekaj leti pa je bil ustanovljen 
tudi Inštitut za primerjalno pravo. 
Raziskovalno delo na fakulteti poteka predvsem v dveh smereh: delno gre za 
individualno raziskovanje, ki je podlaga pedagoškega dela, delno pa gre za 
temeljne raziskovalne naloge oziroma za ciljne raziskovalne projekte. Tako 
zaposleni na fakulteti trenutno vodijo in sodelujejo v kar 33 raziskovalnih 
projektih in skrbijo za  živahno konferenčno dejavnost. V letu 2005 smo 
organizirali Dneve civilnega prava, letno konferenco Evropskega združenja za 
ekonomsko analizo prava, Dneve javnega prava,  mednarodni konferenci o  
prenovi študija v okviru bolonjskega procesa, vsako leto pa si profesorski zbor 
izbere posebno raziskovalno temo in ji posveti znanstveno konferenco ob 



Dnevu fakultete. V letu 2005 je bila izbrana tema: Pravni vidiki slovenske 
samobitnosti letu po vstopu Slovenije v EU.  
Seveda pa na možnost razvoja raziskovalnega dela posredno vpliva tudi 
dejstvo, da smo pri nabavi literature in periodike v glavnem vezani na lastna 
sredstva, ki pa so seveda omejena. Fakulteta tako večinoma z lastnimi sredstvi 
bogati svojo moderno knjižnico, katere celotna zbirka knjižničnega gradiva 
obsega 119.730 enot, naročenih pa je 137 tujih in 24 domačih revij. 
 
Že od vsega začetka svojega obstoja fakulteta vsako leto izda Zbornik 
znanstvenih razprav, svojo publicistično dejavnost pa je v letu 2004 razširila s 
prvo slovensko pravno revijo v tujih jezikih (Slovenian Law Review) in v letu 
2005 izdala drugo dvojno številko. Od ustanovitve lastne založniške dejavnosti, 
ki jo sestavljajo zbirke Littera, Scripta in Manet je fakulteta izdala več kot 45 
najrazličnejših učbenikov, monografij in drugih publikacij od tega 10 v letu 2005.  
 
PREDSTAVITEV DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA 
ŠTUDIJSKI PROGRAM 2005/2006 
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ PRAVA 2005/2006 
STATISTIKA 
SMERNICE IN PRAVILA ZA IZDELAVO SEMINARSKIH IN DIPLOMSKIH 
NALOG 
ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV 2005 
SLOVENIAN LAW REVIEW 2005 
PRELUDIJ DEMOKRACIJE 
PRAVNI VIDIKI SLOVENSKE SAMOBITNOSTI LETO PO VSTOPU V EU 
DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 
V sodelovanju s SAZU pa je izšla tudi knjiga Leonida Pitamica: Na robovih čiste 
teorije prava. 
 
 
Mednarodna dejavnost 
 
Poleg številnih individualnih mednarodnih stikov in tako aktivne kot tudi pasivne 
udeležbe naših profesorjev na najrazličnejših znanstvenih konferencah v tujiniu, 
smo na fakulteti pripravili poletne šole ter nekatera znanstvena srečanja z 
mednarodno udeležbo. Zagotovo pa ostaja najpomembnejša dejavnost v okviru 
mednarodnega foruma, kjer predavajo številni priznani tuji strokovnjaki, politiki 
in druge ugledne osebnosti. Skozi predavanja na mednarodnem forumu dobijo 
študenti neposreden vpogled v sodobna dogajanja v evropskem in svetovnem  
 
 
 
 
 
 



prostoru. V preteklem letu so na forumu med drugimi predavali: prof. dr. 
Lawrence R. Klein, nobelov nagrajenec za ekonomijo (1980), predsednik 
Republike Madžarske prof. dr. Ferenc Mádl, prof. Michel van de Kerchove, 
University Saint Louis Brussels, predsednica Republike Finske gospa Tarja 
Karina Halonen, prof. dr. Faruk Şen, University of Essen idr. 
 
 
 
Izvrševanje programa dela za leto 2005 
 
 
Na področju študijske dejavnosti je Pravna fakulteta skorajda v celoti izpolnila 
postavljene cilje, saj smo povečali število in kvaliteto diplomantov, posodobili in 
dopolnili študijski program dodiplomskega in podiplomskega študija, ter uvedli 
nove izbirne predmete. Ocenjujemo, da smo tudi izboljšali pogoje izrednega 
študija, nismo pa vzpostavili študija na daljavo.  
Prav tako smo na magistrskem študiju povečali število potekajočih študijev ter 
povečali število vpisanih študentov.  
V okviru drugih razvojnih ciljev fakultete smo z novo pridobljenimi projekti 
intenzivirali raziskovalno dejavnost, izboljšali dostop do knjižničnega gradiva, 
razširili založniško dejavnost ter pripravili nekaj strokovnih in znanstvenih 
srečanj ter poletnih šol.  
Na področju mednarodne dejavnosti beležimo izjemne uspehe naših študentov 
na mednarodnih MOOT COURT tekmovanjih, kot napovedano pa smo v okviru 
mednarodnega foruma realizirali več odmevnih predavanj tujih strokovnjakov in 
vidnih političnih osebnosti.  
Na področju kadrovanja in kadrovske politike smo uspeli pridobiti nove mlade 
raziskovalce, več zaposlenih je napredovalo pri izvolitvah v naziv, vzpostavili 
smo tudi nekaj povezav s strokovnjaki v pravosodju, upravi in gospodarstvu.  
Na področju informatizacije smo še posodobili sisteme e-referat, e-študent, e-
dekanat in e-profesor.  
  
 
Ljubljana,  23. februar 2006 
 
 
 
       prof. dr. Franjo Štiblar 
        dekan 


