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1 POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE 
Poslanstvo fakultete je, izhajajoč iz poslanstva univerze, zlasti izvajanje in izobraţevanje prvostopenjskega, drugostopenjskega in tretjestopenjskega 

študija  prava, tako v okviru javne sluţbe kot tudi zunaj nacionalnega programa:  

 izobraţevanje in usposabljanje pravnikov in nekaterih drugih, s pravno dejavnostjo povezanih poklicnih skupin,  

 skrb za razvoj pravne znanosti ter organizacija in izvajanje znanstvenega raziskovanja  na področju pravne, ekonomske, upravne in 

kriminološke znanosti  

 skrb za razvoj, izdajanje in čim večjo dostopnost strokovne pravne literature.  

 

Kot vodilna Pravna fakulteta v slovenskem prostoru intenzivno razvijamo mednarodno sodelovanje v okviru navedene fakultetne dejavnosti.  

 

Fakulteta si bo tudi v bodoče prizadevala še izboljšati kakovost študija, razširiti obseg in intenzivnost raziskovalnega dela na pravnem področju in še 

intenzivirati mednarodne povezave v okviru tega.  
 

2 PREDSTAVITEV FAKULTETE 
Pravna fakulteta je v letu 2009 pridobila akreditaciji pri Svetu RS za visoko šolstvo za uvedbo drugostopenjskega magistrskega študijskega programa 

Pravo in doktorskega študijskega programa Pravo. 

 

Fakulteta v študijskem letu 2009/2010 prvič izvaja prvostopenjski univerzitetni študijski program Pravo. Študijski program obsega 240 ECTS in traja 4 

leta. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim programom, pridobi strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) oziroma diplomirana 

pravnica (UN). Na fakulteti vzporedno s prvič vpisanim prvostopenjskim programom poteka še nebolonjski univerzitetni program pravo. Diplomant 

dobi strokovni naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Študij, ki se izvaja v okviru štiriletnega študijskega programa, je enoten, v IV. letniku pa lahko 

študent poleg skupnega programa, izbira tudi med več izbirnimi predmeti – najmanj 240 ur. Izpiti so pisni, ustni ali pisni in ustni. Posebnost so skupinski 

izpiti, ki jih študentje opravljajo na isti dan skupaj v istem izpitnem roku.  

 

Pravna fakulteta je v študijskem letu 2009/2010 prvič razpisala vpis v drugostopenjski magistrski študijski program Pravo in  tretjestopenjski doktorski 

študijski program Pravo. 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. Prav tako na fakulteti poteka še zadn ji letnik 

nebolonjskega podiplomskega magistrskega študija. Podiplomski študij se izvaja na naslednjih smereh podiplomskega študija ustavnega prava, 

mednarodnega prava, kazenskega prava in civilnega in gospodarskega prava ter z njimi tesno povezanih področjih, ki jih znanstvenoraziskovalno in 

pedagoško goji Pravna fakulteta. 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. 
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Raziskovalno delo na Pravni fakulteti poteka v več smereh. Delno gre za individualno raziskovanje, ki je podlaga pedagoškega dela, delno gre za 

temeljne raziskovalne naloge oziroma za ciljne raziskovalne projekte. Podatki o projektih so navedeni v nadaljevanju.  

 
V okviru zaloţniške dejavnosti fakultete smo izdali ţe kar lepo število publikacij med katerimi velja posebej izpostaviti Zbornik znanstvenih razprav kot 

vodilno revijo na področju pravne teorije na Slovenskem in pravno revijo v angleškem jeziku (Slovenian Law Review). Namen te je, da se 

mednarodni javnosti omogoči boljši vpogled v dogajanja na področju prava v Sloveniji. Revija je nedvomno pomemben prispevek na pravnem 

področju, saj je zainteresirana tuja javnost imela doslej moţnost videti le prevode nekaterih naših zakonov v tuje jezike in splošnejše razprave v tujih 

revijah, ki slovenskemu pravu, razumljivo, ne posvečajo posebne pozornosti. SLR objavlja razprave, ki se  ukvarjajo s tistimi problemi slovenskega 

prava, ki jih tuje revije zaradi ozke vezanosti na slovenski pravni sistem navadno niso pripravljene objavljati. V tem pogledu SLR gotovo pomeni 

pomembno moţnost za mednarodno uveljavitev slovenske pravne teorije. 

 

Fakulteta je dejavna tudi na mednarodnem področju zlasti pri organiziranju poletnih šol in strokovnih seminarjev s tujimi predavatelji, 

najpomembnejša pa je seveda dejavnost v okviru mednarodnega foruma, kjer predavajo številni priznani tuji strokovnjaki in politiki. 

POROČILO DEKANA 
 

Pravna fakulteta v Ljubljani je tudi v letu 2009 uspešno izvedla študijski program dodiplomskega in podiplomskega študija.   

 

V letu 2009 je fakulteta pridobila akreditaciji pri Svetu RS za visoko šolstvo za uvedbo drugostopenjskega magistrskega programa Pravo in 

tretjestopenjskega doktorskega programa Pravo. Tako je  fakulteta  v študijskem letu 2009/2010 prvič razpisala vse tri bolonjske programe. 

 

Kot vsa leta do sedaj so bila tudi letošnjem letu dobro obiskana predavanja Latinščine in Retorike, ki jih lahko obiskujejo študentje vseh letnikov.  

 

Na fakulteti je bilo izvedenih več seminarjev in delavnic. V okviru fakultete deluje Mednarodni forum, ki je bil ustanovljen leta 1994. Fakulteta na 

forum vabi vodilne strokovnjake iz Slovenije in tujine, ki predavajo pro bono o pravnih vidikih procesov, ki se odvijajo v različnih delih sveta. 

Mednarodni forum ima pomembno vlogo pri pripravljanju slovenskih pravnikov na integracije, v katere se Slovenija vključuje. Predavanja 

Mednarodnega foruma so odprta za širšo javnost. V okviru Mednarodnega foruma Pravne fakultete sta imela med drugimi predavanje upokojena 

sodnica vrhovnega sodišča ZDA Sandra Day O'Connor in minister za pravosodje Ruske federacije prof. dr. Aleksander V. Konovalov.  
 

Konstantna so tudi prizadevanja glede gostovanja tujih profesorjev, saj ţelimo s posameznimi dodatnimi predavanji v tujem jeziku in v različnih 

organizacijskih oblikah med drugim tudi pospešiti izmenjavo študentov, še zlasti v programu Socrates Erasmus. V programu Socrates Erasmus 

fakulteta ponuja izvedbo 20 predmetov, ki se predavajo v angleščini. V mesecu februarju 2009 smo razpisali 87 prostih mest za Erasmus študentske 

izmenjave v študijskem letu 2009/10 na 39 univerzah po Evropi. Prav tako je bil februarja 2009 objavljen razpis za Erasmus študijsko prakso, na 

katerega se je prijavilo 12 naših študentov. V okviru programa Erasmus Mundus poteka več projektov, v katere je vključena tudi UL, posredno pa 

torej tudi naša fakulteta. Najbolj znan in razširjen je zaenkrat projekt Basileus, ki podpira mobilnost iz drţav Zahodnega Balkana v EU (in obratno). V 

študijskem letu 2008/09 smo gostili tri študente, ki so na PF prišli preko Basileus programa. 
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V letu 2009 je študij uspešno zaključilo 31 magistrov pravnih znanosti in 10 doktorjev pravnih znanosti. 

  

Pomemben del ţivljenja na fakulteti so tudi raznolike obštudijske dejavnosti. Študentom je še posebej privlačno sodelovanje na mednarodnih 

tekmovanjih v simuliranih sodnih in arbitraţnih sporih, kjer študentje naše fakultete ţe vrsto let zasedajo visoka mesta. V okviru obštudijskih dejavnosti 

poteka tudi pravna klinika in pevski zbor študentov pravne fakultete.   

 

Fakulteta in študentski svet sta v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici in študentski sveto PF 

UM prvič organizirala slovensko različico t. i. moot courtov, na temo ustavnosti in zakonitosti predpisov o štipendiranju, na katerem je zasedla odlično 

prvo mesto.  

 

Na pobudo Študentskega sveta so tudi v letu 2009 potekali večerni pogovori s profesorji, docenti in asistenti.  

 

Tudi v tem letu je bil Študentski svet PF zelo aktiven v okviru svoje dejavnosti. V letu 2009 je bilo vzpostavljeno izvajanje široke mreţe predmetnega 

tutorstva (7 predmetov). Študentski svet je bil tudi v tem letu dejaven na področju dobrodelne dejavnosti v okviru dobrodelnega tedna PF.  

 

Med študijem imajo študentje številne moţnosti za izpopolnjevanje svojega znanja na poletnih šolah, ki jih pogosto organiziramo v sodelovanju 

s profesorji s tujih fakultet, in drugih neobveznih oblikah izobraţevanja ter učenja tujih jezikov na tečajih, ki jih fakulteta posebej organizira (nemščina, 

francoščina, španščina, ruščina). Naši profesorji in študentje so se udeleţili seminarjev, ki so potekali v Leipzigu, kjer so se udeleţili seminarjev: seminar 

z naslovom: „Öffentlicher Friede und öffentliche Ordnung in der Rechtsordnung des modernen Staates“, seminar z naslovom „Rechtsfragen in den 

Pliniusbriefen“, simpozij z naslovom: »60 let nemške zvezne ustave, 90 let weimarske ustave in 160 let t. i. ustave Pavlove cerkve«, francoska poletna 

šola z naslovom: « Responsabilité et personnalité, mednarodno znanstveno srečanje z naslovom »200 let francoskega Code Pénal«.  

 

Pravna fakulteta ţe nekaj let aktivno podpira sodelovanje svojih študentov na sedmih evropskih in svetovnih tekmovanjih študentov prava. Takšna 

tekmovanja pomenijo za fakulteto preizkus 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 za študij na najbolj 

uglednih fakultetah tako v Evropi kot v ZDA.  

 

Pravna področja, ki jih spodbujajo takšna tekmovanja in na katerih se naši študenti vsako leto odlično uvrščajo, so različna: pravu Evropske unije sta 

posvečena Central and East European Moot Court Competition in prestiţni European Law Moot Court Competition, kjer vsakoletni finale poteka v 

Luxemburgu, na sedeţu Sodišča Evropskih, v Strasbourgu pred Evropskim sodiščem za človekove pravice sodelujemo na  tekmovanju René Cassin, s 

področja mednarodnega trgovinskega in arbitraţnega  prava tekmujemo vsako leto na Dunaju  v okviru Willem C. Vis Internationa l Commercial 

Arbitration Moot Court Competition, s področja mednarodnega javnega prava se udeleţujemo tekmovanj The Annual International Asylum Law 

Moot Court Competition in Regional Friedrich Born Moot Court. V letu 2009 so se študentje udeleţili naslednjih tekmovanj Philip C. Jessup 

International Law Moot Competition, Concour Européen des Droits de l'homme René Cassin, The Annual Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot 

Court Competition in Pitamičevega tekmovanja. 
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Na fakulteti tudi letos nadaljujemo s ciklusom Pravo in film, ki sicer poteka ţe deseto 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.  

 

Poleg pedagoškega dela je fakulteta ţe od svoje ustanovitve središče razvoja pravne znanosti in misli na Slovenskem. V devetih 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 in 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.  

Seveda pa na moţnost 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 je tudi letos večinoma z lastnimi sredstvi zopet obogatila svojo moderno knjiţnico, katere celotna zbirka knjiţničnega gradiva obsega 

134.114 enot, naročenih pa 203 tujih serijskih publikacij in 68 domačih serijskih publikacija ter 1 domača podatkovna zbirka (Ius Info) in 3 tuji 

podatkovni zbirki (Westlaw, Heinonline, Beck Online). 

 

Ţe 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). Od ustanovitve lastne zaloţniške dejavnosti, ki jo sestavljajo zbirke Littera, Scripta 

in Manet je fakulteta izdala več najrazličnejših učbenikov, monografij in drugih publikacij.  

 

Poleg številnih individualnih mednarodnih stikov in tako aktivne kot tudi pasivne udeleţbe naših profesorjev na najrazličnejših znanstvenih 

konferencah v tujini, smo na fakulteti pripravili poletne šole ter nekatera znanstvena srečanja z mednarodno udeleţbo. 

 

V okviru drugih razvojnih ciljev fakultete smo z novo pridobljenimi projekti intenzivirali raziskovalno dejavnost, izboljšali dostop do knjiţničnega 

gradiva, razširili zaloţniško dejavnost ter pripravili nekaj strokovnih in znanstvenih srečanj ter poletnih šol.  

 

Tudi v tem letu na področju mednarodne dejavnosti še naprej beleţimo 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 se je na fakulteti zaposlil nova mlada raziskovalka.  

 

Na področju informatizacije je fakulteta v letu 2009 dokončala uvedbo novega študentskega informacijskega sistema ter izvedla delno zamenjavo 

dotrajane komunikacijske opreme, opreme za shranjevanje podatkov, streţniške opreme ter namestila novo računalniško opremo v seminarske 

učilnice in predavalnice. 
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3 USMERITVE IN CILJI FAKULTETE 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage  

-    Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006)   

- Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo) Ur.l. RS, št. 119/2006, 64/2008), 86/2009 

- 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) in ostali predpisi s področja raziskovalne in 

razvojne dejavnosti, 

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od. L. 2004 do 2008 (Ur.l. RS, št. 134/2003, 72/2004, 132/2006, 4/2006, 

132/2006, 99/2008), 30/2009, 110/2009 

-     Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani /OdPUL-1/ (Ur.l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 79/2004, 36/2006, 18/2009) 

- Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS 64/2001, 118/2005, 08/2005, 81/2007,5/2008, 42/2008, 62/2008, 14/2009, 38/2009, 48/2009, 55/2009, 3/2010) 

- drugi interni splošni akti Univerze v Ljubljani (Pravilnik o delovanju sluţbe 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, 65/2006, 134/2006, 29/2007, 109/2008, 49/2009) in Zakona o računovodstvu  (Ur.l. RS, št. 23/1999,110/1999, 89/1999, 117/2002, 30/2002).   

 

Fakulteta  je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu.  

3.2 Dolgoročni cilji 

- Ostati najpomembnejša pravna izobraţevalna institucija v Sloveniji in jugovzhodni Evropi 

o izboljševati pedagoški proces z ustreznim spreminjanjem programov v skladu z bolonjskim procesom in prehodi na sodobne oblike pouka; 

o podvojiti število tujih študentov; 

o nekajkrat povečati število gostovanj učiteljev PF na tujih univerzah in gostujočih profesorjev na PF; 

o vzpostaviti skupne drugo in tretjestopenjske bolonjske programe Prava z nekaj najboljšimi univerzami v soseščini. 

 

- Ostati raziskovalna institucija na področju prava najpomembnejša znanstvena institucija na tem področju v Sloveniji 

o povečati deleţ mednarodnih objav v celotnem številu znanstvenih publikacij fakultete, 

o povečati sodelovanje pri mednarodnih raziskavah 

o prenos pravnih znanj v prakso s sodelovanjem s sodišči in drugimi drţavnimi organi ter institucijami EU in mednarodnih organizacij tako 

neposredno kot v okviru inštitutov, katerih ustanovitelj je fakulteta. 

 

- Zadrţati avtonomijo univerze in fakultete ter visokošolskega študija. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199742&stevilka=2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200066&stevilka=3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200324&stevilka=899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5834
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200472&stevilka=3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200028&stevilka=1259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200333&stevilka=1353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200479&stevilka=3470
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3758
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=199923&stevilka=1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
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-     Zagotoviti in povečati finančno avtonomijo in učinkovitost. 

 

- Zagotavljati vklapljanje v evropske in svetovne tokove izobraţevanja 

o premišljeno uvajati programske in kurikularne spremembe, ki jih prinaša bolonjski proces 

o zagotoviti študentom nemoteno vključevanje v študij na drugih univerzah z delovanjem ECTS in izdajanjem prilog k diplomi;    

 

- Dolgoročno sodelovanje in partnerstvo z visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami doma in v tujini 

 

- Zagotoviti uspešnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja, ter izvajanje poslovnih procesov v skladu z zakoni 

o razviti sodoben, enoten informacijski sistem na študijskem, raziskovalnem, kadrovskem in poslovnem področju 

 

- Prispevati in omogočati kvaliteto ţivljenja študentov. 
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3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2009 

Priprava in sprejem novih študijskih programov v skladu z bolonjsko deklaracijo  

Sistematično spremljanje in izboljševanje kvalitete pedagoškega procesa 

Izboljšanje habilitacijskih postopkov in dokončna utrditev študentskih anket kot metode za ocenjevanja kvalitete učiteljev s strani študentov 

Vzpostavitev in vzdrţevanje raznih oblik multilateralnega sodelovanja 

Vzpostavitev in koordinacija bilateralnega sodelovanja z univerzami, s katerimi naša univerza še nima vzpostavljenih instituc ionalnih oblik 
sodelovanja 

Koordinacija in dajanje predlogov za poglobitev sodelovanja s tistimi univerzami v tujini, s katerimi imamo ţe podpisane sporazume 

Podpora pri organizaciji izmenjav študentov v okviru EU programov in drugim programov izmenjave študentov 

Podpora pri  organizaciji izmenjav učiteljev v okviru različnih EU programov in drugih programov mednarodne izmenjave 

Promocija PF UL z vključitvijo podatkov o izmenjavi študentov in učiteljev s tujino 

Podpora pri sodelovanju na konferencah, izmenjavi učiteljev in organizaciji poletnih šol 

Sodelovanje z neevropskimi drţavami 

4 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po dejavnostih v letu 2009  
 

4.1 Izobraževalna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
Priprava študijskih programov v skladu z 

bolonjsko reformo 

Akreditacija programov 2. in 3. stopnje Akreditiran drugostopenjski magistrski študijski 

program Pravo. Akreditiran doktorski študijski 

program Pravo.  

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
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Priprava študijskih programov II. in III. stopnje. 

Akreditacija programov. Realizirano. 

Izvesti študijsko leto čim uspešneje tudi z vidika  

prehodnosti.  

Napredovanje skoraj polovice vpisanih 

študentov magistrskega študija v višji letnik. 

Uresničeni rezultati so višji od pričakovanih. 

Poglavitni razlog je krajši čas študija zaradi 

pričakovanega zaključevanje izobraţevanja po 

programu znanstvenega magisterija in priprave 

uvedbe bolonjskih programov. 

   
 
 
 

Kazalnik 

Študijsko leto 2008/2009 

(Leto 2008) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2009/2010 

(Leto 2009) 

Realizacija v študijskem letu 

2009/2010 

(Leto 2009) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

 

34,9 

 

91,4 

Vključno s 

študenti, ki so 

bili prvič 

vpisani 

redno 

 

38,0 

 

70,0 

 

 

39,7 

 

63,2 

Odstotek ponavljavcev v 

univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 

13,1 

 

6,7 

 

10,0 

 

8,0 

 

4,0 

Zaradi 

bolonje in 

prepisa 

ponavljavcev 

 

17,5 

Zaradi 

bolonje in 

prepisa 

ponavljavcev 

Povprečno število let trajanja 

študija  v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 

6.3 

 

7,5 

 

6,2 

 

7,2 

 

6,8 

 

7,2 

 
- odstotek ponavljavcev:  

o za študijsko leto 2008/2009: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, se deli s številom 

vseh študentov rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, brez absolventov; 
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o za študijsko leto 2008/2009: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, se deli s številom 

vseh študentov rednega dodiplomskega študija po univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, brez absolventov; 

o za študijsko leto 2008/2009: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, se deli s številom 

vseh študentov rednega dodiplomskega študija po študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, brez absolventov; 

- povprečno število let trajanja študija na študenta  

o Leto 2008: vsota razlike za vse diplomante rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, v letu 2008 med letom 

diplomiranja (2008) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov; 

o Leto 2008: vsota razlike, za vse diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih 

pred 11. 6. 2004, v letu 2008 med letom diplomiranja (2008) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov; 

o Leto 2008: vsota razlike, za vse diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija po študijskih programih prve stopnje, sprejetih 

po 11. 6. 2004, v letu 2008 med letom diplomiranja (2008) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov; 

Komentar: Prehodnost študentov se računa tako, da se število izrednih(ali rednih) študentov 2. letnika brez ponavljavcev deli s številom vpisanih  izrednih (ali rednih) 

študentov vpisanih v 1. letnik v preteklem letu. Ker je letošnji vpis v 2. letnik izredno višji (170 študentov) kot lani v prvi letnik izredno (114 skupaj s ponavljavci) je račun 

nesmiseln, ker je odstotek prehodnosti v tem primeru kar 149,1%. Razlog pa je v tem, da se v 2. letnik izredno vpiše tudi veliko študentov, ki so bili v preteklem letu 

vpisani redno v 1.letnik. Prehajanje med načinoma študija (redno/izredno) je specifično za Pravno fakulteto in ga Univerza v tem primeru ni predvidela. Če se poišče 

zgolj študente, ki so bili v 1. letnik vpisani izredno, kar je edino smiselno, če ţelimo podatke o prehodnosti ločene za izredne in redne posebej, je tak količnik v 

tekočem študijskem letu 63,2%. V preteklem letu se tega količnika ni ugotavljalo, ker program ŠIS tega ne omogoča in je potrebno za vsakega študenta posebej 

ugotavljati način vpisa v preteklem letu. Prehodnost je na izrednem študiju večja, ker omogoča napredovanje brez treh opravljenih izpitov. 

Odstotek ponavljavcev je v nasprotju s pričakovanimi rezultati in celo rezultati v lanskem š.l. , ker letos ni bil mogoč ponoven vpis v »star« nebolonjski program. 

Študentje so se zato odločali za izreden ponovni vpis, ki je bil 244% višji glede na preteklo š.l. ter za prehod na izredni prvostopenjski študij, ki je bil glede na preteklo 

leto višji za 175,2%. V kolikor bi študentje lahko ponavljali po starem nebolonjskem programu, bi bili rezultati nekje med napovedanimi in rezultati v preteklem letu. 

Povprečno število let trajanja študija se v letu 2009 pri izrednih študentih ni spremenilo medtem ko je pri redni nekoliko (0,6let) višje. Razlogi so v tem, da je v 2009 

diplomiralo 29% manj rednih študentov glede na preteklo leto, predvsem pa v tem, da se je pri nekaj posameznikih (zaradi prek initev in ponovnega nadaljevanja) 

študij zavlekel dalj kot običajno, kar je vplivalo na  nekoliko višji rezultat povprečne aritmetične sredine.   

Kazalnik 

Študijsko leto 2008/2009 
Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2009/2010 

Realizacija v študijskem letu 

2009/2010 

V 

sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. 

letnik študijskega 

programa za 

pridobitev 

magisterija 

znanosti v % 

     87,8 

 

Komentar: V programu dela 2009 prehodnost študentov v višji letnik za podiplomski študij ni bila načrtovna, visok odstotek prehodnosti pa je ţelja 

študentov po čimprejšnjem dokončanju študija po programu znanstvenega magisterija, v katerega so se vpisali. 
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Realizacija vpisa v 1. letnik študija 1., 2.  in 3. stopnje v študijskem letu 2009/2010: 

 

Obrazloţitev naj vsebuje: 

 popis glavnih razlik med številom razpisanih mest in številom vpisanih študentov, in navedbo razlogov zanje, posebej za redni in posebej za 

izredni študij za vsako od stopenj,  

 navedbo študijskih programov, ki so bili v študijskem letu 2009/2010 razpisani, pa se ne izvajajo in razloge zakaj se ne izvajajo (npr. premajhno 

št. prijavljenih študentov), 

 posebnosti oz. informacije o vpisu, ki so pomembne za univerzo oz. njene članice, 

 število novih  študijskih programov, ki so se v študijskem letu 2009/2010 prvič izvajali,  

 število programov, ki se v letu 2009/2010 prvič ne izvajajo več,  

 primerjavo št. študentov (prvič vpisani v prvi letnik) prvega letnika v študijskih programih, ki so bili prvič razpisani 2009/2010, s številom 

študentov (prvič vpisani v prvi letnik) prvega letnika, v študijskih programih, ki so bili zadnjič razpisani v študijskem letu 2008/2009, 

 izvajanje študija v dislociranih enotah (študijskih središčih po Sloveniji) z obrazloţitvijo razlik med razpisanimi mesti in številom vpisanih 

študentov, posebej za redni in posebej za izredni študij ter kratek opis izvajanja študijskih programov. 

4.1.2 Oblike neformalnega učenja 

 

Različne oblike neformalnega učenja so na primer: tečaji, poletne šole, programi usposabljanja in podobno.   

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
Organizacija krajših jezikovnih tečajev in 

poletnih šol 

Francoska poletna šola, tečaj nemškega jezika Realizirano 

   

 

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
Pridobiti nove programe in projekte Start novega programa (ARRS) Realizirano 
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4.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
- sklepanje novih sporazumov o 

mednarodnem sodelovanju in izmenjavah 

vsaj 10 novih sporazumov - sklenili smo 3 nove medfakultetne 

sporazume o mednarodnem sodelovanju in 

32 novih bilateralnih sporazumov v okviru 

programa Erasmus 

- pospeševanje števila izmenjav študentov 

in osebja 

- naraščanje št. izmenjav študentov (tako 

naših v tujino, kot tujih k nam) 

- večja mobilnost učiteljev in raziskovalcev v 

tujino 

- povečali smo število študentov PF, ki so šli 

na izmenjavo v tujino (na 39) 

- na izmenjavo na PF je preko programov 

Erasmus in Basileus prišlo več tujih študentov 

(27) 

- večja prepoznavnost PF v tujini - izboljšanje spletnih strani fakultete v 

angleščini 

- izdaja informativnega gradiva o fakulteti in 

njenih programih v angleškem jeziku 

- uspešno izpeljana in mednarodno 

zasedena slovesnost ob 90. obletnici PF 

- udeleţba in aktivno sodelovanje čim več 

zaposlenih na mednarodnih srečanjih in 

konferencah 

- sodelovanje študentov PF na mednarodnih 

tekmovanjih študentov prava 

- angleške spletne strani smo aţurirali, a tu bi 

lahko naredili še precej več 

- pripravili smo informativno zloţenko in 

plakat za tuje študente v angleškem jeziku 

(izdaja v začetku januarja 2010) 

- na slovesnost ob 90. obletnici PF so prišli 

predstavniki 15 tujih univerz oziroma pravnih 

fakultet 

- zaposleni se udeleţujejo številnih 

mednarodnih srečanj, konferenc, Moot-

Court tekmovanj, itd… 
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Kazalnik 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

 

Študijsko leto 

2008/09 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Realizacija za 

študijsko leto 

2009/2010 

Študijsko leto 

2008/09 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Realizacija za 

študijsko leto 

2009/2010 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 

tujini 

39 45 59 / / / 

Število tujih študentov, ki opravijo del 

študija v Sloveniji 

27 30 46 1 3 4 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

1 1 1 2 2 2 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 

pri pedagoškem procesu v tujini kot 

gostujoči profesorji 

 5 5  5 5 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobraţujejo v tujini 

      

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

 3 5*    

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

 5 10    

Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu, vpišite v stolpec dodiplomski študij z opombo o njihovem številu pod tabelo. 

 3 ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu 

Komentar: Na področju mednarodne dejavnosti Pravne fakultete je bilo v letu 2009 zaznati znatno povečano aktivnost in s tem tudi izboljšane 

kazalce, ki so zajeti v tem poročilu. Fakulteta je v začetku leta 2009 odprla Pisarno za mednarodno sodelovanje in zaposlila osebo, ki skrbi za to 

področje. Pisarna je bila prvenstveno ustanovljena kot administrativna pomoč pri promociji in izvedbi mednarodnih izmenjavnih programov za 

študente (npr. v okviru programov Erasmus, Basileus, Lisum, Connec, NFM, itd), med njene naloge pa sodi tudi obveščanje in pomoč pri prijavah na 

mobilnostne programe zaposlenih (učiteljev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev). Ocenimo lahko, da so bile te naloge real izirane v celoti oz. so 

celo presegle načrtovane številke (sklenili smo 35 novih medfakultetnih sporazumov o izmenjavi študentov in učiteljev, povečali število študentov in 

zaposlenih, ki odhajajo za določeno obdobje v tujino, privabili veliko večje število tujih študentov kot leto poprej, itd). Precej smo naredili tudi na 

področju promocije fakultete in njenih programov (pripravili in izvedli smo slovesnost ob 90. obletnici fakultete, na katero smo povabili tudi dekane 

tujih univerz in fakultet, dopolnili smo angleške vsebine na fakultetni spletni strani, izdali in distribuirali brošuro in plakat v angleškem jeziku, se 

udeleţevali mednarodnih srečanj, itd). Ţe tradicionalno se skupina učiteljev ukvarja s pripravo študentov na mednarodna tekmovanja študentov 
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prava (t.i. Moot Court tekmovanja), kjer je fakulteta tudi v letu 2009 beleţila nekaj izjemnih doseţkov in utrdila svoj velik ugled. Omeniti moramo še, 

da na fakulteti ţe več let deluje t.i. Mednarodni forum, v okviru gostimo ugledne tuje predavatelje z različnih področij.  
 

4.4 Knjižnična dejavnost  

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 

Povečanje knjiţničnega fonda povečanje realizirano 

Pridobivanje novih uporabnikov Večja informacijska pismenost uporabnikov Delno realizirano 

 

 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Število v letu 2008 Načrt za leto 2009 Realizacija 2009 

Študenti – dodiplomski, redni 1971 2000 1954 

Študenti – dodiplomski, izredni 607 550 654 

Študenti – podiplomski 316 340 313 

Srednješolci 21 20 17 

Zaposleni 85 50 88 

Upokojenci 23 15 23 

Tuji drţavljani 13 20 11 

Drugi uporabniki 331 480 304 

Kazalniki 

Kazalnik Leto 2008 Načrt za leto 2009 Realizacija  2009 

Število aktivnih uporabnikov 

knjiţnice 
3367 3475 3364 

Deleţ aktivnih uporabnikov z 

univerz (študenti, visokošolski 

učitelji in sodelavci, 

raziskovalci in strokovni 

sodelavci) 

2925 2800 2950 

Letni prirast tiskanih enot 

gradiva in število zakupljenih 
2593 2000 2186 
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ali nabavljenih elektronskih 

enot  

Število pregledanega gradiva 

v elektronski obliki  
/ / / 

Število organiziranih 

izobraţevanj za uporabnike 
50 50 60 

Komentar: Število aktivnih uporabnikov se je gibalo v skladu s pričakovanji in se ni bistveno spremenilo. Deleţ aktivnih uporabnikov z univerz je večji 

od predvidenega. Letni prirast tiskanih enot gradiva in število zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot je večji od pričakovanega. Izvedeno je 

bilo predvideno število izobraţevanj. 

4.5 Upravne, pravne in druge naloge fakultete  

 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
Streţniki,uvedba informacijske opreme v 

seminarske učilnice in predavalnice 

Zamenjava / dograditev realizirano 

komunikacijska oprema, zaščita, oprema za 

shranjevanje podatkov 

Zamenjava / dograditev realizirano 

 

Kazalniki 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto  

2009/2010 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

Število študentov na računalnik 

 

39 31 

 

31 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 65% 100% 100% 

 
o Število študentov na računalnik: število študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov se deli s številom računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti. 

o Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente rednega 

dodiplomskega študija brez absolventov. 
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4.6 Interesna dejavnost študentov 

4.6.1 Interesna dejavnost študentov na fakulteti 
 

 

Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov je bilo sprejeti na 6. korespondenčni seji študentskega sveta Pravne fakultete dne 25.2.2010. 

Poročilo je podano pod točko 7.6. poslovnega poročila.  
 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
študentom omogočiti tutorska srečanja, ki jim 

bodo koristila pri študiju 

Tutorji pri sedmih predmetih realizirano 

Izvedba Pitamičevega vseslovenskega 

tekmovanja študentov prava 

Organizacija in izvedba v sodelovanju z drugimi 

pravnimi fakultetami 

realizirano 

 

4.7 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

 

Pripraviti je treba tudi vsa poročila, ki jih zahteva Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ, če še niso bila pripravljena in poslana na ministrstvo. 
 

Dodajte komentar oziroma obrazloţitev podpoglavij in tabel. 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
Posodabljanje računalniške opreme Zamenjava dotrajane opreme realizirano 

Posodabljanje opreme za izvajanje 

pedagoškega procesa -učila 

Zamenjava projektorjev realizirano 
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4.7.1. Nakup opreme 
 

Oprema 

SKUPAJ 

načrtovano 

v letu 2009 

NAČRT ZA LETO 2009                                              

po virih sredstev 
SKUPAJ 

realizirano 

v letu 

2009 

REALIZACIJA 2009                                                   

po virih sredstev  

Obrazložitev 

razlik  

MVZT  - 

oprema za 

izvajanje 

pedagoške 

dejavnosti 

MVZT 

- 

drugo 

ARRS  Drugo MVZT  - 

oprema za 

izvajanje 

pedagoške 

dejavnosti 

MVZT 

- 

drugo 

ARRS Drugo 

računalniki, 

tiskalniki, 

projektorji 

24.800 16.800     8.000 71.587 14.628 9.496 6.541 40.922 
Dotrajana 

oprema 

streţniki 14.000 10.800     3.200 8.836 8.836         

komunikacijska 

oprema, 

zaščita, oprema 

za shranjevanje 

podatkov 

21.000 21.000       21.440     8.852 12.588 

Nujno 

potrebna 

programska 

oprema 

druga oprema 27.800       42.826 25.349       25.349   
 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta        

 23 

4.7.2. Investicijsko vzdrževanje 

Investicijsko vzdrţevanje je vzdrţevanje nepremičnin in opreme, tako da se poveča njihova vrednost ali doba uporabe.  

Št. 

prioritete 

iz 

programa 

dela za 

leto 2009 Članica 

Opis in vrsta 

del 

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem 

vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2009 

Viri sredstev in njihov delež pri 

investicijskem vzdrževanju (v EUR) - 

REALIZACIJA 2009 
Obrazložitev 

razlik med 

načrtom in 

realizacijo MVZT Lastni viri Drugo Skupaj MVZT Lastni viri Drugo Skupaj 

 3 PF  

Obnova 
notranjega 
dvorišča in 
glavnega vhoda, 
sanacija 
hidroizolacije         164.497,00        0,0 

Prenos v leto 
2010  

 2,4   

Sanacija 
požarne 
razsvetljave     7.000,00   7.000,00    8.641,40    8.641,40  

 Dodatna dela, 
podražitev 

 12    Čiščenje fasade        7.200,00        0,0 
 Izvedba v letu 
2010 

12  
Zaščita proti 
golobom      12.560,06  12.560,06 Iz leta 2008 
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5 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.1 Kadrovska politika 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2009 Realizacija v letu 2009 z obrazložitvijo razlik 
Vzdrţevati število zaposlenih na številu, ki še 

omogoča izvajanje pedagoškega procesa 

(varčevalni ukrep) 

Prerazporeditve delovnih nalog realizirano 

 

 

5.2 Kadrovski načrt in realizacija 

 

Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2008, spremembe med letom 2009 in stanje na dan 31. 12. 2009 

 

 

 

Tarifni 

razred  
Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2008 

 

Število novih zaposlitev 

v letu 2009, ki širijo 

zasedbo delovnih mest 

iz decembra 2008 

Število upokojitev, ki 

se ne nadomestijo z 

novimi zaposlitvami 

Število delavcev, s 

katerimi bo 

prekinjeno delovno 

razmerje in se ne 

nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2009 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 

zaposlenih 

v % 

ZAPOSLITVE 

v osebah  

(v % 

ZAPOSLITVE) 

v 

mesecih 
v osebah 

v 

mesecih 
v osebah 

v 

mesecih 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 

zaposlenih 

v % 

ZAPOSLITVE 
a b c d e f g h i j k l 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

IX Rektor           

IX Prorektor           

VII/2 Glavni tajnik           

VII/2 Strokovni direktor oz. 

strokovni vodja 

          

VII/2 Namestnik direktorja           

VII/2 Pomočnik direktorja           
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IX Dekan           

VII/2  Direktor           

IX Direktor           

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O 

PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 

SEKTORJU 

          

 DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IX Redni profesor 17 15,8       16 14,80 

IX Izredni profesor 12 11,6 2 2,00     15 14,70 

IX Docent 3 3,0       4 4,20 

IX Lektor z doktoratom           

VIII Lektor z magisterijem           

VII/2 Lektor            

VII/2 Višji predavatelj           

VII/2 Predavatelj           

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 32 30,4 2 2,00     35 33,70 

IX. Asistent z doktoratom 10 9,34       7 6,24 

VIII Asistent z magisterijem 1 1,00       1 1,00 

VII/2 Asistent 1 1,00       1 1,00 

IX Bibliotekar z doktoratom           

VIII Bibliotekar z magisterijem           

VII/2 Bibliotekar           

VII/2 Učitelj veščin 1 1,00       1 1,00 

VII/2 Strokovni svetnik           

VII/2 Višji strokovni sodelavec           

VII/2 Strokovni sodelavec           

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ 13 12,34       10 10,00 

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

45 42,74 2 2,00     45 42,60 

IX Organizator praktičnega 

usposabljanja z 

doktoratom 

          

VIII Organizator praktičnega 

usposabljanja z 

magisterijem 

          

VII/2 Organizator praktičnega 

usposabljanja  
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VII/2 Učitelj slovenščine na tuji 

univerzi 

          

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1  

          

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI 

IX. Znanstveni svetnik           

IX. Višji znanstveni sodelavec           

IX. Znanstveni sodelavec 2 2,00 1 1,00     3 3,00 

IX. Višji strokovno raziskovalni 

sodelavec 

          

IX. Strokovno raziskovalni 

svetnik 

          

IX. Strokovno raziskovalni 

sodelavec 

          

IX. Razvojni svetnik           

IX. Asistent z doktoratom           

VIII Višji razvojni sodelavec           

VIII Višji raziskovalec z 

magisterijem 

          

VIII Samostojni raziskovalec z 

magisterijem 

          

VIII Raziskovalec z 

magisterijem 

          

VIII Mladi raziskovalec z 

magisterijem na 

doktorskem študiju 

          

VIII Asistent z magisterijem           

VII/2 Višji strokovno raziskovalni 

asistent 

          

VII/2 Višji razvijalec           

VII/2 Višji raziskovalec           

VII/2 Višji asistent           

VII/2 Strokovni sodelavec v 

humanistiki 

          

VII/2 Samostojni strokovni 

sodelavec v humanistiki 

specialist 
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VII/2 Samostojni strokovni 

sodelavec v humanistiki 

          

VII/2 Samostojni razvijalec           

VII/2 Samostojni raziskovalec           

VII/2 Razvojni sodelavec           

VII/2 Razvijalec           

VII/2 Raziskovalec           

VII/2 Mladi raziskovalec na 

enovitem doktorskem 

študiju  

2 2,00         

VII/2 Mladi raziskovalec 4 4,00       5 5,00 

VII/2 Asistent           

…..(po potrebi dodajte delovno 

mesto) 

          

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE H 

8 8,00 1 1,00     8 8,00 

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 

Delovna mesta skupine J 

VII/1 Tehniški sodelavec           

VI Tehniški sodelavec           

SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI           

IX            

VIII            

VII/2            

VI            

V            

IV            

SKUPAJ DELOVNA MESTA NVI 
 

          

VII/2 VODSTVENA DELOVNA 

MESTA NA UNIVERZI 

          

VII/2 VODSTVENA DELOVNA 

MESTA NA ČLANICI 

5 5,00       4 4,00 

VII/1 VODSTVENA DELOVNA 

MESTA NA ČLANICI 

          

VI VODSTVENA DELOVNA 

MESTA 

5 5,00       4 4,00 

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA           
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VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH 

VII/2 PR DM VEČ KOT 34           

VII/2 PR DM OD 33 DO 34           

VII/2 PR DM OD 32          1 1,00 

VII/2 PR DM OD 30 DO 31 4 4,00       2 2,00 

VII/2 PR DM 29         1 1,00 

VII/1 PR DM OD 27 DO 28 1 1,00       4 4,00 

VII/1 PR DM MANJ KOT 27           

VI PR DM 22 3 3,00 2 2,00     5 5,00 

VI PR DM 21 1 1,00       1 1,00 

V PR DM OD 20 1 1,00       1 1,00 

V PR DM OD 19 4 4,00       1 1,00 

V PR DM OD 16 1 1,00       1 1,00 

IV PR DM OD 6 1 1,00         

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ 

ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH 

DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV 

16 16       17 17 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J 

21 21,00       21 21,00 

Delovna mesta skupine E 

IX            

VIII            

VII/2            

VII/1            

V            

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE E 

          

Delovna mesta skupine G 

IX            

VIII            

VII/2            

VII/1            

VI            

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE G 
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SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J, E, G.. 

21 21,00 2 2,00     22 22,00 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 74 71,74 2 2,00     75 72,60 

 

Navodila za izpolnjevanje tabele: 

Stolpec c: vpiše se nominalno število vseh redno zaposlenih. 

Stolpec d: vpiše se število vseh redno zaposlenih tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 % delovnega 

časa=0,2 ipd.  

Stolpca e in f: Vpišejo se podatki o številu novih zaposlitev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali imajo pogodbo za nedoločen ali za določen čas, in s 

katerimi se število zaposlenih povečuje. Ne vpisujte nadomestnih zaposlitev z istim nazivom (npr. redni profesor gre v pokoj, nadomesti ga redni profesor– za isto 

področje), vpisujte pa nadomestne zaposlitve ali napredovanja v naziv:  npr. docent napreduje v izrednega profesorja – vpiše se -1 pri docentu in + 1 pri izrednem 

profesorju). V stolpec e se vpiše število oseb (v FTE oz. % zaposlitve), ki so se zaposlile, ali napredovale v nazivu v letu 2009. V stolpec f se vpiše skupno število 

mesecev, ko nove zaposlitve bremenijo proračun univerze. Pri preračunavanju je treba upoštevati št. mesecev, št. zaposlitev in % zaposlitve. Npr. če se 1. 3. 2009 

zaposlijo 3 docenti za polni delovni čas, 16. 10. 2009, 2 docenta za 20 % delovnega časa, in 1. 12. 2009 1 docent za polni delovni čas, bi v stolpec e vpisali številko 6 

(3+2+1), v stolpec f pa 32 (3*10+2*0,2*2,5+1*1). 

Stolpca g in h: Vpiše se število upokojitev, pri katerih ni bilo nadomestnih zaposlitev. V stolpec g se vpiše število oseb, ki so se upokojile v letu 2009 in niso bile 

nadomeščene. V stolpec h se vpiše skupno število mesecev, za katere so upokojitve razbremenile proračun univerze. Pri preračunavanju je treba upoštevati št. 

mesecev, št. zaposlitev in % zaposlitve. Npr. če se je 28. 2. 2009 upokojil 1 redni profesor, ki je imel delovno razmerje za 10 % delovnega časa, 30. 9. 2009 pa 2 redna 

profesorja, bi v stolpec g vpisali številko 3 (1+2), v stolpec h pa 7 (1*0,1*10+2*3). 

Stolpca i in j: Vpiše se predvideno število delavcev, s katerimi je bilo delovno razmerje prekinjeno in ni bilo nadomestnih zaposlitev. V stolpec i se vpiše število oseb, s 

katerimi je bilo delovno razmerje prekinjeno v letu 2009 in niso bile nadomeščene, ko jim je poteklo delovno razmerje za določen čas, npr. pri mladih raziskovalcih, 

preseţnih delavcih ipd. V stolpec j se vpiše skupno število mesecev, za katere je bil razbremenjen proračun univerze. Pri preračunavanju je treba upoštevati št. 

mesecev, št. zaposlitev in % zaposlitve. Npr. če se je 28. 2. 2009 prekinilo 1 delovno razmerje za polni delovni čas, brez nadomestitve, bi v stolpec i vpisali številko 1, v 

stolpec h pa 10. 

Stolpec k: Vpiše se nominalno število vseh redno zaposlenih na dan 31. 12. 2009. 

Stolpec l: vpiše se število vseh redno zaposlenih tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 % delovnega 

časa=0,2 ipd. na dan 31. 12. 2009. 

Štetje mesecev glede na čas sklenitve zaposlitve: Če se oseba zaposli od 1. do 15. v mesecu, se pri izračunu števila mesecev upošteva 1 mesec, če se zaposli od 16. 

do 20. v mesecu, se pri izračunu upošteva 0,5 meseca, če se zaposli po 20. v mesecu, se ta mesec ne upošteva. 

Vrstice: 

Tabela je razdeljena na tri vsebinske sklope, v katerih so našteta delovna mesta. Za raziskovalce in strokovne sodelavce so našteta samo delovna mesta, ki so bila pri 

zadnjem popisu stanja zasedena z vsaj enim zaposlenim. Če univerza  posameznih delovnih mest, ki so v tabeli našteta, nima, naj tisto vrstico izbriše. Če delovno 

mesto manjka, ga je treba dodati. 

 

Podatke vpisujte za delovna mesta, ki jih zasedajo zaposleni, in ne po njihovih izvolitvah v naziv ali stopnji izobrazbe.  

 

Dodajte komentar k tabeli o redno zaposlenih. 
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Izvolitve v naziv v letu 2009 

 

Naziv 

Število 

zaposlenih, ki 

jim bo v letu 

2009 potekla 

izvolitev v 

naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2009 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2009 

 

Redni profesor   2 

Znanstveni svetnik    

Izredni profesor 1 3 2 

Višji znanstveni sodelavec    

Docent 2 4 3 

Znanstveni sodelavec    

Višji predavatelj    

Predavatelj    

Asistent  2 3 

Učitelj veščin    

Strokovni svetnik    

Višji strokovni sodelavec    

Strokovni sodelavec    

Bibliotekar    

Po potrebi dopišite (ali izbrišite) ustrezne nazive.  

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraţevali in izpopolnjevali v letu 2009 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Leto 2008 9 22   

Načrt 2009 10 20   

Realizacija 

2009 

4 12   
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Izobraţevanje zaposlenih poteka v skladu z načrti, vendar je doba izobraţevanja med programi različno dolga. 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraţevali in izpopolnjevali v letu 2009 

 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Sobotno leto 

Leto 2008 9 22   

Načrt 

2009 

10 20   

Realizacija 

2009 

9 21   

Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število izobraţevanja v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 ter naštejte 

prevladujoče oblike izobraţevanja in usposabljanja.  

Število registriranih raziskovalcev 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

Število registriranih 

raziskovalcev 

Vsi 

od tega s 

statusom 

mladi 

raziskovalci 

Stanje 31. 12. 2008 45 45 6 

Načrt 31. 12. 2009 47 47 5 

Realizacija 31. 12. 

2009 

45 45 5 
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 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja skupaj 

 Realizac

ija 2008 

Načrt 

2009 

Realizaci

ja 2009 

Realizaci

ja 2008 

Načrt 

2009 

Realizaci

ja 2009 

Realizaci

ja 2008 

Načrt 

2009 

Realizacij

a 2009 

Realiza

cija 

2008 

Načrt 

2009 

    

Realizacija 

2009 

Število 

zunanjih 

pogodb

enih 

izvajalce

v za 

izvedbo 

študijskih 

program

ov 

  15      41    

Vrednost 

pogodb 

zunanjih 

pogodb

enih 

izvajalce

v za 

izvedbo 

študijskih 

program

ov 

  36095      29646    

Število 

zaposleni

h, ki 

študijske 

program

e izvajajo 

na 

podlagi 

avtorskih 

ali drugih 

pogodb 

  39      39    

Vrednost 

pogodb 

zaposleni

h, ki 

študijske 

program

e izvajajo 

na 

podlagi 

avtorskih 

ali drugih 

pogodb  

  72415      140521    
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 »Prva stopnja« - upoštevajo se vsi »stari« dodiplomski študijski programi in novi študijski programi prve stopnje. 

»Druga stopnja« - upoštevajo se vsi novi študijski programi druge stopnje. 

»Tretja stopnja« - upoštevajo se študijski programi, po katerih si lahko pridobiš strokovni naslov specialist ali znanstveni naslov magister znanosti oz. doktor znanosti. 

 

V tabeli je predviden vpis za koledarsko leto. Če podatki niso zbrani tako, da bi jih bilo mogoče ločiti po stopnjah, izpolnite samo stolpec skupaj. 

 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

Poslovno leto je potekalo v skladu s pričakovanji. 

6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 

Lahko se navede posebej, ali pa se jo zdruţi  s točko ocene uspeha doseganja letnih ciljev (točka 6.3.).   

6.3 Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2009 

V letu 2009 je fakulteta pridobila akreditacijo druge in tretje stopnje bolonjskega programa PRAVO.  

Podpora pri organizaciji izmenjav študentov v okviru EU programov in drugim programov izmenjave študentov: dodatno smo pričeli sodelovati v 
programu ERASMUS MUNDUS in sicer : 

- LISUM (kordinator je Univerza v Gentu; v projektu partnersko sodeluje 20 univerz, od tega 10 iz EU in 10 iz Kitajske; mobilnost bo potekala na 

vseh stopnjah – BA, MA, PhD, Postdoc, Staff) 

 

- LOT 14 ali CONNECT (koordinator je Univerza v Antwerpnu, prav tako gre za mobilnost med EU in Kitajsko, a le na doktorski in postdoktorski 

ravni) 

 

- LOT 19 (koordinator je Univerza v Antwerpnu; ta projekt je šele v fazi prijave, vključeval pa bi mobilnost med drţavami EU ter Ekvadorjem, 

Venezuelo, Čilom in Kubo) 
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V letu 2009 so bile organizirani: 

 

1. Seminar z naslovom: „Öffentlicher Friede und öffentliche Ordnung in der Rechtsordnung des modernen Staates“, Ljubljana, 22.-26. aprila 2009 

Organizacija: Pravna fakulteta v Ljubljani in Pravna fakulteta v Leipzigu (prof. dr. Christoph Enders, prof. dr. Michael Kahlo, prof. dr. Damjan Korosec, 

prof. dr. Janez Kranjc)  

Udeleţenci: profesorji in študentje pravnih fakultet iz Leipziga in iz Ljubljane 

 

2. Seminar z naslovom „Rechtsfragen in den Pliniusbriefen“, Ljubljana od 30. aprila do 3. maja 2009 

Organizacija: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani ter Pravna fakulteta Univerze v Gradcu (prof. dr. Janez Kranjc, prof. dr. Gerhard Thür),  

Udeleţenci: profesorji in študentje različnih evropskih pravnih fakultet (Ljubljana, Milano, Freiburg i. B., Magdeburg, München, Zagreb, Beograd, 

Sarajevo, Szeged, Gradec, Frankfurt a. M.).  

 

3. Simpozij z naslovom: »60 let nemške zvezne ustave, 90 let weimarske ustave in 160 let t. i. ustave Pavlove cerkve«, Ljubljana 22. maja 2009 

Organizacija: pravna fakulteta v Ljubljani 

Udeleţenci: študentje Pravne fakultete, splošna javnost, nekateri predstavniki Zvezne republike Nemčije 

 

4. Francoska poletna šola z naslovom: « Responsabilité et personnalité », Ljubljana 6. do vključno 10. julija 2009 

Organizacija: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Poitiersu (vodji šole Dorothée Gallois-Cochet in Benoit Delaunay) 

Udeleţenci: študentje Pravne fakultete v Ljubljani in nekaterih drugih evropskih pravnih fakultet 

 

5. Mednarodno znanstveno srečanje z naslovom >200 let francoskega Code P< Ljubljana, 4. September 2009 

Organizacija: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Poitiersu  

Udeleţenci: Učitelji in študentje pravnih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v Poitiersu 

 

6.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in 

ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

 

Priloga: samoocenitveni vprašalnik za leto 2009. 
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6.5 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

V letu 2009 smo definirali in ocenili tveganja pri poslovanju fakultete. Na podlagi tega pa izdelali register tveganj. 

6.6 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Leto 2009 je potekalo v skladu z začrtanimi cilji. 

6.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj 

in urejanje prostora 

Na fakulteti trenutno ne tečejo projekti  oz.  programi  v sodelovanju z gospodarstvom, socialo , varstvom okolja, regionalnim razvojem in urejanjem 

prostora.  

6.8 Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov 

Pri poslovanju smo ravnali v skladu s predpisanimi varčevalnimi ukrepi. 
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7 FAKULTETA V ŠTEVILKAH 
 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo na članici v študijskem letu 2008/2009 in  2009/2010 

 

Pravna 

fakulteta 

 

Stari študijski programi  - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2009/2010 

 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2009/2010 

 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2008/2009  

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2009/2010  

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009  

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

   PRAVO PRAVO   PRAVO PRAVO PRAVO PRAVO 

           

           

SKUPAJ           

 
Navodilo za izpolnjevanje tabele: 

Naštejejo se vsi študijski programi, ki se oziroma ki se izvajajo v posameznem študijskem letu, ne glede na letnik izvajanja. Študijske programe, ki jih izvaja več članic 

skupaj, se vpiše v nove vrstice in se jih ne prišteva k posameznim članicam, da študijski program ne bo štet dvakrat. V stolpec »Članica« se vpiše vse članice, ki 

program izvajajo. V opombah ali komentarju k tabeli se našteje posebnosti. 
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Tabela 2: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo na članici v študijskem letu 2009/2010, v primerjavi z letom 2008/2009 

 

Pravna 

fakulteta 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2009/2010 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2009/2010 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2009/2010 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2009/2010 

UL PF    Pravo  Pravo  Pravo 

         

         

SKUPAJ         

 

Navodilo za izpolnjevanje tabele: 

Naštejejo se vsi študijski programi, ki se izvajajo v posameznem študijskem letu, ne glede na letnik izvajanja. Študijske programe, ki jih izvaja več članic skupaj, se vpiše 

v nove vrstice in se jih ne prišteva k posameznim članicam, da študijski program ne bo štet dvakrat. V stolpec »Članica« se vpiše vse članice, ki program izvajajo. V 

opombah ali komentarju k tabeli se našteje posebnosti. 

 

Tabela 3: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 in 2009/2010: primerjava 

med leti 

 

Pravna 

fakulteta 

Stari študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 

Univerzitetni 

študijski programi 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

Specialistični 

študijski programi 

Magistrski študijski 

programi 

Doktorski študijski 

programi 

Redni 

študij 

08/09 

Redni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

08/09 

Izredni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

08/09 

Redni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

08/09 

Izredni 

študij 

09/10 

Štud. leto 

08/09 

Štud. 

leto 

09/10 

Štud. 

leto 

08/09 

Štud. leto 

09/10 

Štud. 

leto 

08/09 

Štud. 

leto 

09/10 

               

               

               

SKUPAJ      

1041 

 

538 

 

571 

 

514 

  236 174   
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Navodilo za izpolnjevanje tabele: V stolpec »Članica« se vpiše ime članice (fakultete, akademije oziroma visoke strokovne šole), v naslednje stolpce pa podatke o 

številu študentov. Treba je upoštevati podatke, poslane Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Upoštevajo se prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez 

absolventov. 

 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 in 2009/2010: primerjava 

med leti 

 

Pravna 

fakulteta 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 1. 

stopnje 

Univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

1. stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 

Redni 

študij 

08/09 

Redni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

08/09 

Izredni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

08/09 

Redni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

08/09 

Izredni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

08/09 

Redni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

08/09 

Izredni 

študij 

09/10 

Štud. 

leto 

08/09 

Štud. 

leto 

09/10 

               

               

               

SKUPAJ      

0 

 

445 

 

0 

 

156 

   11  63 

 

Navodilo za izpolnjevanje tabele: V stolpec »Članica« se vpiše ime članice (fakultete, akademije oziroma visoke strokovne šole), v naslednje stolpce pa podatke o 

številu študentov. Treba je upoštevati podatke, poslane Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Upoštevajo se prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez 

absolventov. 
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Tabela 5: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 in 2009 

 

Pravna 

fakulteta 

Stari študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

redni študij 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

izredni študij 

Univerzitetni 

programi – 

redni študij 

 

Univerzitetni 

programi – 

izredni študij 

Specialistični 

programi 

Magistrski 

programi 

Doktorski 

programi 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

               

               

               

SKUPAJ      

252* 

 

179* 

 

75* 

 

98* 

  41 31 13 10 

*navedeni podatki veljajo za koledarsko leto 
 

Navodilo za izpolnjevanje tabele: V stolpec »Članica« se vpiše ime članice (fakultete, akademije oziroma visoke strokovne šole), v naslednje stolpce pa podatke o 

številu diplom. Treba je upoštevati podatke, ki bodo poslani Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 in 2009 

 

Pravna 

fakulteta 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. 

stopnje – redni 

študij 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

– izredni študij 

Univerzitetni študijski 

programi 1. stopnje – 

redni študij 

 

Univerzitetni  

študijski programi  

1. stopnje – 

izredni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – redni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 

3. stopnje 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 2009 Leto 2008 Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 

2009 

Leto 2008 Leto 

2009 

Leto 

2008 

Leto 2009 Leto 

2008 

Leto 

2009 

               

               

               

SKUPAJ               
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Tabela 7: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009 in 2009/2010 

 

Študijska skupina 

Število 

uvrščenih 

članic 

Št. študentov rednega 

dodiplomskega študija 

po študijskih programih* 

Št. diplomantov 

rednega 

dodiplomskega 

študija po študijskih 

programih* 

Št. študentov 2. stopnje 

rednega študija po 

novih študijskih 

programih 

Št. diplomantov 2. 

stopnje rednega 

študija po novih 

študijskih programih 

Študijsko 

leto 08/09 

Študijsko 

leto 09/10 

Leto 2008 Leto 2009 Študijsko 

leto 08/09 

Študijsko 

leto 09/10 

Leto 2008 Leto 2009 

1. skupina          

2. skupina          

3. skupina          

4. skupina          

5. skupina          

6. skupina          

Opomba: *Upošteva se študente oz. diplomante starih študijskih programov in novih študijskih programov 1. stopnje. 

Pazite!! Navodilo: Podatke iz tabele 1 v prilogi se prerazporedi v 6. študijskih skupin v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 

univerz, od leta 2004 do leta 2008. 

 

Fakulteta je pričela izvajati prvostopenjski študijski program prvič v študijskem letu 2009/2010. 
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Tabela 8: Kazalniki za izobraţevalno dejavnost za študijsko leto 2008/2009, načrt za študijsko leto 2009/2010 in realizacija za študijsko leto 2009/2010 

 

Kazalnik Pravna 

fakulteta 

Redni študij 

 

Izredni študij 

Študijsko 

leto 08/09 

(leto 2008) 

Načrt za 

študijsko leto 
09/10 

(leto 2009) 

Realizacija 

za 

študijsko 

leto 09/10 

(leto 2009) 

Študijsko leto 

08/09 

(leto 2008) 

Načrt za 

študijsko leto 

09/10 (leto 

2009) 

Realizacija 

za študijsko 

leto 09/10 

(leto 2009) 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

visokošolskih študijskih programih, sprejetih 

pred 11. 6. 2004, v % 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

univerzitetnih študijskih programih, sprejetih 

pred 11. 6. 2004, v % 

Pravna 

fakulteta 
 

34,9 

 

38,0 

 

39,7 

 

91,4 

Vključno z 

rednimi, ki so 

napredovali 

kot izredni 

 

70,0 

 

63,2 

        

 Skupaj 

univerza 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

študijskih programih prve stopnje, sprejetih 

pred 11. 6. 2004, v % 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

       

        

 Skupaj 

univerza 
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Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

Pravna 

fakulteta 
 

13,1 

 

10,0 

 

4,0 

 

6,7 

 

8,0 

 

17,5 

        

 Skupaj 

univerza 

      

Odstotek ponavljavcev v študijskih 

programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 

2004 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta – v visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta – v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

gospodarstva na dodiplomskih študijskih 

programih 

       

        

 Skupaj 

univerza 
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Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

domačih raziskovalnih zavodov na 

dodiplomskih študijskih programih 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

gospodarstva na podiplomskih študijskih 

programih 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

domačih raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih programih 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Opomba: pri izračunu kazalnikov se stari študijski programi in novi študijski programi 1. stopnje upoštevajo ločeno, razen pri navedbi št. gostujočih 

visokošolskih učiteljev. Gospodarstvo – gospodarske druţbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah. Gostujoči visokošolski učitelji – 

upošteva se 62. člen Zakona o visokem šolstvu. 

 

Kazalnik Pravna 

fakulteta 

Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2009/2010 

Realizacija v študijskem letu 

2009/2010 

V 

sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

študijskega programa za pridobitev 

magisterija znanosti v % 

 

   87,8 

      

 Skupaj 

univerza 
    

 

Definicije so v poslovnem poročilu. 
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7.2 Raziskovalna dejavnost 

Tabela 9: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2008 ter načrt in realizacija za leto 2009 

Člani

ca 
Leto 

Raziskovalni 

program  

Infrastrukturni 

programi  

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti Število 

CRPov  

Število 

znanstvenih 

sestankov/k

onferenc  

Število 

drugih 

projektov  Število 
Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 

 Leto 2008 1 2,20     3 1,57 1 0,92 3   

Načrt za 

leto 2009 

1 2,06   1 0,79   1 1,00 1   

Realizacija 

2009 

1 2,06   2 0,91   2 1,67 1   

 Leto 2008              

Načrt za 

leto 2009 

             

Realizacija 

2009 

             

               

               

               

SKUP

AJ 

              

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala univerza. Šteje se vse 

programe, ki se izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa  (npr. v letu 2008 se šteje tudi programe, ki se iztečejo 31.05.08). 
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7.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

Tabela 10: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraţevanju in raziskovanju za študijsko leto 2008/2009 in načrt ter realizacija  za študijsko leto 

2009/2010 

Kazalnik Članica 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

 

Število študentov, ki opravljajo del 

študija v tujini 

PF 39 45 59 0 0  

Število tujih študentov, ki opravijo del 

študija v Sloveniji 

PF 27 30 46 1 3 4 

Število gostujočih profesorjev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

PF 1 1 1 2 2 2 

Število profesorjev, ki sodelujejo pri 

pedagoškem procesu v tujini kot 

gostujoči profesorji 

PF  5 5  5 5 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobraţujejo v tujini 

PF       

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

PF  3 5*    

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

PF  5 10    

Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu, vpišite v stolpec dodiplomski štud ij z opombo o 

njihovem številu pod tabelo.  
 

 3 ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu 
 



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta        

 47 

7.4 Knjižnična dejavnost 

Tabela 11: Kazalniki za knjiţnično dejavnost za leto 2008 in načrt ter realizacija za leto 2009 

 

Visokošolska 

knjiţnica 

 

Leto Število aktivnih 

uporabnikov 

knjiţnice 

Deleţ aktivnih 

uporabnikov z 

univerz (študenti, 

visokošolski učitelji 

in sodelavci, 

raziskovalci in 

strokovni 

sodelavci) 

Letni prirast tiskanih 

enot gradiva in število 

zakupljenih ali 

nabavljenih 

elektronskih enot 

Število pregledanega 

gradiva v elektronski 

obliki 

Število računalnikov, 

preko katerih uporabniki v 

knjiţnici lahko dostopajo 

do informacij 

PF 

Leto 2008 3367 
2925 2593 

/ 12 

Načrt za leto 2009 3475 
2800 2000 

/ 14 

PF 

Realizacija za leto 

2009 

3364 
2950 2186 

/ 14 

SKUPAJ 
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7.5 Upravne naloge fakultete 

Tabela 12: Kazalniki informatizacije fakultete za študijsko leto 2008/2009 ter načrt in realizacija za študijsko leto 2009/2010 

 
 

Kazalniki Članica 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

Število študentov na računalnik 

 

PF 39 31 31 

     

     

 SKUPAJ 

 

  

Odstotek elektronskih prijav na izpite PF 65% 100% 100% 

 SKUPAJ 65% 100% 100% 
o Število študentov na računalnik: število študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov se deli s številom računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti. 

o Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente rednega 

dodiplomskega študija brez absolventov. 

 

7.6 Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti za leto 2009, ki ga je sprejel študentski svet Pravne fakultete na 6. 
korespondenčni seji dne 25.2.2010 

 

Študentski svet Pravne fakultete je v letu 2009 realiziral vse zadane cilje. V sodelovanju s Študentsko organizacijo, študentskimi društvi in zaposlenimi je 

ŠSPF organiziral številne projekte, ki so bili namenjeni druţenju, izobraţevanju in zabavi študentov.  

Novembra 2008 so bili imenovani predmetni tutorji pri sedmih predmetih (Rimsko pravo, Ustavno pravo, Uvod v pravoznanstvo, Kazensko procesno 

pravo, Kazensko materialno pravo, Druţinsko pravo, Civilno pravo – splošni del). Tutorji so imeli redna tedenska srečanja na katerih so študentom 

nudili pomoč pri študiju, jim svetovali o učenju posameznih predmetov in jim razlagali najpomembnejše dele snovi, ki so se v preteklosti izkazali za 

problematične. Predmetno tutorstvo se je izvajalo v tesnem sodelovanju z visokošolskimi učitelji s posameznih pravnih področi j. Novembra 2009 je bil 

ponovno izveden razpis na katerem je bilo izbrano še večje število tutorjev (Ekonomija, Uvod v civilno pravo). Poleg predmetnega tutorstva je ŠSPF 

nadalje razvijal tudi splošno in uvajalno tutorstvo. Kot zelo uspešno pa lahko izpostavimo tutorstvo za erazmus študente, saj je ŠSPF zagotovil kar 20 

tutorjev. 



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta        

 49 

V aprilu 2009 je bilo organizirano 1. vseslovensko Pitamičevo tekmovanje, ki se je v finalni izvedbi odvijalo na Ustavnem sodišču. Tekmovanja se je 

udeleţilo več kot 100 študentov, kar nam je v letošnjem letu uspelo še izboljšati, saj se je na tekmovanje prijavilo prek 120 študentov. Tekmovanje se 

organizira v sodelovanju z učitelji Pravne fakultete v Ljubljani, kot tudi učitelji iz drugih pravnih fakultet v Sloveniji (Nova Gorica, Maribor). 

Poleg dveh vodilnih projektov je ŠSPF izvedel še tradicionalni Dobrodelni teden, katerega je obiskalo prek 1000 študentov Pravne fakultete; dan 

zaposlovanja v sodelovanju s Kariernim centrom in Študentsko organizacijo Pravne fakultete; sodelovanje s Pravno fakulteto v Zagrebu, prek 

katerega so imeli študentje moţnost ogleda pravnih institucij na Hrvaškem; izdelava majic za študente. 

Študentski svet se je ukvarjal tudi s temeljno nalogo sveta – zastopanje študentov. ŠSPF se je redno seznanjal z dogajanjem na posameznih komisijah, 

se aktivno vključeval v pogovore o študiju na fakulteti in študente obveščal o spremembah in novostih na fakulteti.  
 
 
 
 


