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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 
 

Študij na Pravni fakulteti je organiziran v skladu s 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, toţilci, notarji) je opravljen pravniški drţavni izpit. K opravljanju 

pravniškega drţavnega izpita lahko pristopijo diplomanti, ki so končali prvo in drugo stopnjo pravnega bolonjskega študija.  

 

Na fakulteti vzporedno z 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 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. 

 

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.  
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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 2010 uspešno izvedla študijski program dodiplomskega in podiplomskega študija.   

 

V okviru praznovanja 90. obletnice delovanja fakultete je potekala slovesnost ob Dnevu fakultete. Slavnostni govornik je bil predsednik Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti prof. dr. Joţe Trontelj.  

 

Ob Dnevu Pravne fakultete se vsako leto študentom in diplomantom podeljujejo nagrade in priznanja za njihove doseţke v času študija. 

Tako so bile Ob Dnevu fakultete podeljene: 

  

- zlate listine za izjemen  študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 ali več. 

- priznanja za vrhunske diplomske naloge in  

- priznanja za odmevne doseţke  na področju obštudijskih dejavnosti. 

 

Podeljenih je bilo tudi triintrideset diplom novim magistrom znanosti s področja pravnih ved. V tem letu je študij uspešno zaključilo tudi  9 doktorjev 

pravnih znanosti. 

 

V okviru dogodkov v počastitev devetdesetletnice fakultetnega delovanja je potekalo predavanje z naslovom: »Values and Virtues of European 

Integration: What We can Learn from Aristotle, Aquinas and Maimonides, ki ga je imel priznani predavatelj univerzitetni profesor na Pravni fakulteti 

New York University in častni senator Univerze v Ljubljani Joseph H. H. Weiler.  

 

Zaključek praznovanja dogodkov ob 90. Obletnici fakultete je bilo odprtje razstave O zgodovinskih dogodkih pravne fakultete in arhivskega gradiva 

o ţivljenju fakultete. 
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Na fakulteti je v mesecu oktobru potekal dan raziskovalnih doseţkov 2010 Pravne fakultete. Prav tako je v tem v mesecu bila organizirana 

mednarodna konferenca z naslovom Challenges in European Private Law. 

 

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 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 tudi evropski komisar za okolje prof. dr. Janez Potočnik z naslovom:  

»Sodobni izzivi globalizirane Evrope« in profesorica Jo Shaw, School of Law, University of Edinburg.  
 

Na fakulteti deluje tudi Ekonomski klub Pravne fakultete v okviru katerega je potekalo predavanje doc. dr. Franceta Kriţaniča z naslovom:«Javne 

finance v spopadu s krizo in za razvojni preobrat, ter predavanje prof. dr. Igorja Mastena z naslovom: »Financiranje razvoja Slovenije pred in po krizi«. 

 

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 LLP Erasmus fakulteta 

ponuja izvedbo 21 predmetov, ki se predavajo v angleščini.  Fakulteta je v letu 2010 opazno povečala svojo aktivnost na mednarodnem področju, 

zlasti pri spodbujanju in izvajanju mobilnosti (tako študentov kot zaposlenih) ter organiziranju ekskurzij, strokovnih seminarjev in poletnih šol s tujimi 

predavatelji. Najpomembnejša in najbolj tradicionalna pa je seveda dejavnost v okviru mednarodnega foruma, kjer predavajo številni priznani tuji 

strokovnjaki in politiki. 

 

Konec leta 2010 je imela fakulteta sklenjenih 82 sporazumov o mednarodnem sodelovanju, od tega 77 sporazumov v okviru programa Erasmus. 

Tolikšno število obstoječih bilateralnih sporazumov za enkrat zadošča potrebam naših študentov in zaposlenih po mobilnosti, zato se nameravamo v 

prihodnje osredotočiti predvsem na utrditev odnosov s partnerskimi institucijami; še vedno pa smo pripravljeni na vzpostavitev novih sodelovanj z 

nekaterimi bolj svetovno priznanimi oz. slovečimi fakultetami. 

 

Vključeni smo bili tudi v sodelovanje UL v okviru nekaterih drugih izmenjavnih programov, kot sta Norveški finančni mehanizem ter Erasmus Mundus 

(med projekti slednjega so npr. BASILEUS, LiSUM, CONNEC, LOTUS, EUROSA). Pod okriljem naštetih programov smo v letu 2010 gostili 42 tujih 

izmenjavnih študentov, kar fakulteto uvršča na četrto mesto med članicami UL številu gostujočih tujih študentov. V dogovoru s Fakulteto za druţbene 

vede smo gostili tudi 19 tujih študentov, ki so prišli na izmenjavo k njim. V istem obdobju je bilo na študijski izmenjavi v tujini 55 študentov naše 

fakultete, s čimer smo prav tako na četrtem mestu znotraj UL po številu v tujino poslanih študentov. 

 
Sodeč po odzivih  študentov po koncu njihove izmenjave in po projekciji prijav študentov za izmenjavo v letu 2011, je pričakovati občuten porast 

študentske mobilnosti v prihodnjih letih. Ocenjujemo, da lahko razloge za tak trend pripišemo velikemu številu predmetov v angleškem jeziku (v letu 

2010 jih je bilo 21; en semester smo gostili tudi ameriškega profesorja Doug Ruley-a, ki je predaval dva predmeta) ter dobri organizaciji dela na 
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fakulteti (poseben trud učiteljev, ki predavajo tujim študentom, odzivnost in uspešno delo Erasmus koordinatorja in Mednarodne pisarne, aktivnosti 

tutorjev za tuje študente). 

 

Za potrebe promocije fakultete pri svojih partnerjih in na raznih konferencah v tujini smo pripravili predstavitveni promocijsko gradivo (zgibanko in 

plakat) v angleškem jeziku, prav tako smo prenovili angleško spletno stran fakultete. 
 

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.   

 

Na pobudo Študentskega sveta so tudi v letu 2010 potekali večerni pogovori s profesorji, docenti in asistenti.  

 

Tudi v tem letu je bil Študentski svet PF zelo aktiven v okviru svoje dejavnosti.  Glavno področje delovanja Študentskega sveta je zastopanje pravic in 

interesov študentk in študentov Pravne fakultete ter skrb za učinkovito in ustrezno komunikacijo med profesorji, njihovimi sodelavci ter študenti.  

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 seminarja, ki je potekal v Leipzigu, z naslovom: Eigentum - Genese, Ausgestaltung und aktuelle Probleme 

eines modernen Rechtsinstituts. Prav tako so se udeleţili skupnega seminarja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v 

Poitiersu z naslovom: Les colonies (I) Confrontation des systèmes juridiques et acculturation normative. Na Pravni fakulteti je v mesecu juliju v 

soorganizaciji s Pravno fakulteto Univerze v Poitiersu potekala poletna šola Droit des immunités, perspectives publiques et privées. Poletno šolo sta 

vodila profesorja Pravne fakultete Univerze v Poitiersu (Francija) Jean-Paul Pancracio in Pascal Beauvais.  

Šola je potekala v francoskem jeziku in je obravnavala različne vidike vprašanja imunitete. Šola je bila namenjena pravnikom in tudi ne pravnikom, ki 

se pri svojem delu srečujejo s pravom Evropske Unije oziroma francoskim pravnim izrazjem, kot tudi študentom do- in podiplomskega študija pravnih 

fakultet, ki se ţelijo izpopolniti v francoski pravni terminologiji in seznaniti s francosko pravno mislijo in pravom. 

 

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.  
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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 skupnosti, 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 International 

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 2010 so se naši študentje udeleţili naslednjih tekmovanj Philip C. Jessup International Law Moot Competition, Concour Européen des Droits de 

l'homme René Cassin, Regional International Humanitarian Law Moot Cour, Seventh Annual Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot Court 

Competition in Pitamičevega tekmovanja. 

 

Na mednarodnem tekmovanju s področja mednarodnega prava Philiip C. Jessup International Law Moot Court (Washington 2010), ki med 

mednarodnimi tekmovanji s pravnih področji, velja za najprestiţnejšega, se je ekipa naše  fakultete med več sto sodelujočimi fakultetami iz vsega 

sveta, po več zaporednih izločitvenih soočenjih na glavnem tekmovanju kot edina iz Evrope uvrstila v polfinale, tj. med prve 4. ekipe na svetu, njen 

pisni memorandum pa je bil ocenjen kot 6. v absolutni razvrstitvi. To je največji doseţek v zgodovini sodelovanja Pravne faku ltete v Ljubljani na 

mednarodnih tekmovanjih. 

 

Na mednarodnem tekmovanju iz poznavanja prava človekovih pravic »Concours Européen des Droits de l'Homme René Cassin«, ki je potekalo 

aprila leta 2010 v Strasbourgu na sedeţu Evropskega sodišča za človekove pravice, je ekipa študentov naše fakultete v finalu dosegla odlično 

ekipno 10. mesto med šestdesetimi udeleţenimi ekipami. 

 

Na regionalnem tekmovanju iz poznavanja humanitarnega prava »Regional International Humanitarian Law Moot Court«, ki je v organizaciji 

Mednarodnega odbora Rdečega kriţa  potekalo septembra 2010 v Sarajevu, je ekipa naše fakultete dosegla ekipno 1. mesto. 

 

Na mednarodnem tekmovanju s področja arbitraţnega prava na Seventh Annual Willem C. Vis East Intenational Commercial Arbitration Moot, 

(Hong Kong, marec 2010) so člani ekipe naše fakultete prijeli priznanji za oba pisna memoranduma, tj. tako za toţnikovo kot za pritoţnikovo stran, 

kar je med 74 ekipami uspelo le sedmim. 
 

II. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava, je potekalo v organizaciji Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno 

fakulteto Univerze v Mariboru in Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici. Tekmovanje je potekalo v obliki simulacije postopka ustavne pritoţbe pred 

Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitve svobode izraţanja v povezavi s prepovedjo vnašanja verskih simbolov v javne šole. Na 

tekmovanju je sodelovalo je 86 študentk in študentov vseh treh pravnih fakultet, organiziranih v 22 ekip treh oziroma štirih študentk/študentov. S 

tekmovanjem se ţeli spodbujati študente prava, da razvijajo sposobnosti pravne interpretacije, argumentacije ter javnega nastopanja, se 

podrobneje spoznajo s temeljnimi elementi ustavnega materialnega in procesnega prava in teorije prava ter se podrobneje seznanijo s postopkom 

ustavnosodnega odločanja.  
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Na fakulteti tudi letos nadaljujemo s ciklusom Pravo in film. 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 

129.769 enot. V letu 2010 je število naročenih tujih serijskih publikacij iz 203 povečala na 251 tujih serijskih publikacij, domačih serijskih publikacij je iz 68 

povečala na 74 domačih serijskih publikacij. Prav tako je povečala število podatkovnih domačih in tujih zbirk iz skupnega števila 4 na 28. Od tega 12 

domačih podatkovnih zbirk in 16 tujih podatkovnih zbirk.  

 

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.  

 

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 fakulteti deluje Komisija za kakovost v sestavi prof. dr. Vladimir Simič, doc. dr. Katja Škrubej, doc. dr. Aleš Novak, doc. dr. Klemen Podobnik in 

predstavnika študentov Mojca Zadravec in Polona Golob. Pravna fakulteta redno izvaja anketiranje študentov, kar predstavlja eno izmed izhodišč 

za ugotavljanje morebitnih teţav, ki bi se lahko pojavile znotraj pedagoškega delovanja. Poleg tega pa so rezultati anket na voljo izvajalcem 

programa za samoevalvacijo in študentskemu svetu fakultete za oceno dela ter habilitacijske postopke pedagoških delavcev. V letu 2010 fakulteta 

ni zabeleţila nobenih izstopajočih teţav v komunikaciji med študenti, in pedagoškimi oziroma nepedagoškimi delavci. Prav tako v tem letu fakulteta 

ni načrtovala nobenih zunanjih in notranjih evalvacij ter akreditacij.  
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Pravna fakulteta je v letu 2010 na področju informatike dogradila računalnike v računalniški učilnici, uspešno rešila filtriranje neţelene elektronske 

pošte, posodobila programsko opremo  in delno zamenjala osebne računalnike. Na spletni strani smo dopolnili predstavitev fakultete in njenih 

študijskih programov v angleškem jeziku. 

 

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, 62/2010 

- 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) 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, 60/2010, 7/2011 

-     Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani /OdPUL-1/ (Ur.l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 79/2004, 36/2006, 18/2009, 96/2009, 83/2010) 

- 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, 

47/2010) 

- 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, 107/2010, 11/2011) 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 izboljšati pogoje pedagoškega dela s tujimi študenti; 

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. 

 

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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- Ostati raziskovalna institucija na področju prava in 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 mednarodnimi organizacijami tako 

neposredno kot v okviru inštitutov, katerih ustanovitelj je fakulteta. 

- Zadrţati avtonomijo univerze in fakultete ter visokošolskega študija. 

-     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 prehodnost med pravnimi fakultetami v domovini, upoštevajoč kakovostne kriterije za študij na Pravni fakulteti v Ljubljani 

-     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 2010 

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 2010  
 

4.1 Izobraževalna dejavnost 

 

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 
Izvesti študijsko leto čim uspešneje z vidika  

prehodnosti.  

Napredovanje skoraj polovice vpisanih 

študentov iz prvega v višji letnik. 

Ker je letošnji vpis v 2. letnik redno kar za 53,5% 

višji (307 študentov) kot lani (200 študentov), 
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delno  na račun študentov, ki niso imeli pogojev 

za vpis v 3.letnik in so iskoristili moţnost prepisa iz 

univerzitetnega starega programa na 

univerzitetni prvostopenjski program pravo, 

delno pa na račun »ugodnejših« pogojev za 

napredovanje po bolonjskem programu, je 

prehodnost skoraj 73% večja kot lani. Posledično 

je zaradi slednjega in predvsem moţnosti 

prepisa iz izrednega na redni program, manjša 

prehodnost na izrednem študiju (več dosedaj 

izrednih študentov je s prepisom napredovalo 

redno po novem bolonjskem programu).  Ob 

tem je potrebno pojasniti, da je prehajanje med 

načinoma študija (redno/izredno) specifično za 

Pravno fakulteto.  

 

 

Kazalnik 

Študijsko leto 2009/2010 

(Leto 2009) 

Realizacija v študijskem letu 

2010/2011 

(Leto 2010) 

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 %   

 

39,7 

 

63,2 

 

69,0 

 

50,7 

Odstotek ponavljavcev v 

univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 

13,1 

 

6,7 

 

10,03 

 

11,66 

Povprečno število let trajanja 

študija  v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 

6.3 

 

7,5 
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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 redno kar za 53,5% višji (307 študentov) kot lani (200 študentov), delno  na račun 

študentov, ki niso imeli pogojev za vpis v 3.letnik in so iskoristili moţnost prepisa iz univerzitetnega starega programa na univerzitetni prvostopenjski program pravo, 

delno pa na račun »ugodnejših« pogojev za napredovanje po bolonjskem programu, je prehodnost skoraj 73% večja kot lani. Posledično je zaradi slednjega in 

predvsem moţnosti prepisa iz izrednega na redni program, manjša prehodnost na izrednem študiju (več dosedaj izrednih študentov je s prepisom napredovalo 

redno po novem bolonjskem programu).  Ob tem je potrebno pojasniti, da je prehajanje med načinoma študija (redno/izredno) specifično za Pravno fakulteto.  

 

Odstotek ponavljavcev je v nasprotju z rezultati v lanskem š.l. , ker letos ni bil mogoč ponoven vpis v »star« nebolonjski program 2.letnika. Študentje so se zaradi zgoraj 

ţe omenjenih moţnosti odločali za izreden ali reden prehod na prvostopenjski študij.  

 

Povprečno število let trajanja študija se je v letu 2010 pri izrednih študentih skrajšalo za 0,76 leta, medtem ko je pri rednih nekoliko (0,4let) daljše. Razlogi bi lahko iskali 

v tem, da je v 2010 diplomiralo 17 več rednih in kar 36 več izrednih študentov glede na preteklo leto, predvsem pa v tem, da se je zmanjšalo število posameznikov, ki 

so študij za dalj časa prekinili (nadaljevanje po prekinitvi dveh ali več let) kar je prejšnja leta študij predvsem izrednih študentov, precej podaljšalo.   

 

Kazalnik 

Študijsko leto 2009/2010 
Realizacija v študijskem letu 

2010/2011 

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. 
 

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 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 
Organizacija krajših jezikovnih tečajev in Francoska poletna šola, tečaj nemškega jezika, Realizirano 
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poletnih šol tečaj ruskega jezika 

   

 

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 
Pridobiti nove programe in projekte Start novega CRP (ARRS) Realizirano 
 
 
 

4.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 
- 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 skupno 87 v letu 2010) 

- na izmenjavo na PF je preko različnih programov 

študijske izmenjave prišlo več tujih študentov 

(skupno 72 v letu 2010) 

- oktobra 2010, ko je bil objavljen nov razpis za 

Erasmus mobilnost zaposlenih, se je prijavilo 9 

oseb (leto prej le 4) 

- utrjevanje dobrih odnosov s partnerskimi 

fakultetami in sklepanje novih sporazumov o 

mednarodnem sodelovanju in izmenjavah, 

večja prepoznavnost PF v tujini 

- izvesti ali gostiti vsaj dva monitoring obiska 

predstavnikov partnerskih fakultet 

- sklenitev novih bilateralnih sporazumov, če bo 

izkazan interes 

 

- strokovna sodelavka Mednarodne pisarne se je 

v letu 2010 udeleţila konference Erasmus 

koordinatorjev na Dunaju ter obiskala partnersko 

fakulteto iz Bergna (Norveška) in tri partnerske 

fakultete v Istanbulu (Turčija) 

- gostili smo predstavnike EBS Law School iz 

Wiesbadna, s katerimi smo se dogovorili za 

prihodnje sodelovanje 

- sklenjenih je bilo nekaj novih Erasmus bilateralnih 

sporazumov 

- informativna spletna stran fakultete v 

angleščini 

- prenoviti in aţurirati angleško spletno stran - na novo napisana predstavitev študijskih 

programov (z dodatnimi informacijami za tujce) 

na angleški spletni stran 

- posodobljeno poglavje o Erasmus programu za 

tuje študente (bolj pregledno, dodani so vtisi 
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tujih študentov, ki so pri nas ţe bili) 

- nadaljevanje gostovanj uglednih gostov iz 

tujine v okviru Mednarodnega foruma 

- izvedba predavanj tujih gostov - uspešna izvedba predavanj tujih gostov 

- sodelovanje študentov PF na mednarodnih 

tekmovanjih študentov prava 

- čim boljši rezultati - ponovno izredni doseţki naših študentov na 

Moot-Court tekmovanjih (npr. na 

najprestiţnešjem tekmovanju s področja 

mednarodnega javnega prava Philip C. Jessup 

International Law Moot Court Competition, se je 

naša ekipa uvrstila med 4 najboljše ekipe na 

svetu) 

 

 

 

 

Kazalnik 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

 

Študijsko leto 

2009/10 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/2011 

Realizacija za 

študijsko leto 

2010/2011 

Študijsko leto 

2009/10 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/2011 

Realizacija za 

študijsko leto 

2010/2011 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 

tujini 

59 60 87 0 0 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del 

študija v Sloveniji 

46 50 72 4 3 2 

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 3 4 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobraţujejo v tujini 

      

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

5 3 6    

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

10 5 2    

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

Ocenjujemo, da je bila na področju mednarodne dejavnosti v letu 2010 uspešno realizirana velika večina ciljev, ki so bili zadani. Zopet je bilo 

zaznano opazno povečanje števila domačih in tujih izmenjavnih študentov, pa tudi zaposlenih – razlog za to vidimo v povečani promociji mobilnosti 

ter v uspešnem delu Erasmus koordinatorja in Mednarodne pisarne.  

 

Zaradi vse večjega zanimanja tujcev za študij in izmenjavo na naši fakulteti, smo v sodelovanju s sodelavko, odgovorno za informatiko, prenovili tudi 

angleško spletno stran in s tem omogočili, da vsi zainteresirani prve informacije najdejo ţe prek spleta.  

Pomembno se nam zdi poudariti še, da smo svoje aktivnosti v letu 2010 osredotočili predvsem na utrditev odnosov s partnerskimi pravnimi 

fakultetami in nismo dali največjega poudarka vzpostavljanju novih sodelovanj. Razlog je predvsem veliko število obstoječih bilateralnih sporazumov 

(predvsem v okviru programa Erasmus), ki povsem zadoščajo potrebam naših študentov in zaposlenih po mobilnosti. Smo pa bili in smo tudi v 

prihodnje pripravljeni na vzpostavitev novih sodelovanj z nekaterimi bolj svetovno priznanimi oz. slovečimi fakultetami. 

 

4.4 Knjižnična dejavnost  

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 

Povečanje knjiţničnega fonda povečanje realizirano 

Pridobivanje novih uporabnikov povečanje  delno realizirano 

 

Večja informacijska pismenost uporabnikov povečanje realizirano 

 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Število v letu 2009 Načrt za leto 2010 Realizacija 2010 

Študenti – dodiplomski, redni 1954 2000 1718 

Študenti – dodiplomski, izredni 654 680 636 

Študenti – podiplomski 313 320 274 

Srednješolci 17 20 15 

Zaposleni 88 90 86 

Upokojenci 23 20 21 

Tuji drţavljani 11 20 12 

Drugi uporabniki 304 320 306 
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Kazalniki 

Kazalnik Leto 2009 Načrt za leto 2010 Realizacija  2010 

Število aktivnih uporabnikov 

knjiţnice 
3364 3470 3043 

Deleţ aktivnih uporabnikov z 

univerz (študenti, visokošolski 

učitelji in sodelavci, 

raziskovalci in strokovni 

sodelavci) 

2950 3000 2725 

Letni prirast tiskanih enot 

gradiva in število zakupljenih 

ali nabavljenih elektronskih 

enot  

2186 2600 2690 

Število pregledanega gradiva 

v elektronski obliki  
/ / / 

Število organiziranih 

izobraţevanj za uporabnike 
60 60 60 

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

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

bilo večje število izobraţevanj od predvidenega. 

 

4.5. Upravne, pravne in druge naloge fakultete  

 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 
Streţniki,uvedba informacijske opreme v 

seminarske učilnice in predavalnice 

Zamenjava / dograditev Ni realizirano –teče postopek javnega naročila 

 

komunikacijska oprema, zaščita, oprema za 

shranjevanje podatkov 

Zamenjava / dograditev Ni realizirano –teče postopek javnega naročila 
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Kazalniki 

Načrt za 

študijsko leto  

2009/2010 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

Število študentov na računalnik 

 

31 

 

31 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 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. 

 

4.6 Interesna dejavnost študentov 

4.6.1 Interesna dejavnost študentov na fakulteti 
 

 

Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov je bilo sprejeti na seji študentskega sveta Pravne fakultete. Poročilo je podano pod točko 7.6. 

poslovnega poročila.  
 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 
Izvedba Pitamičevega vseslovenskega 

tekmovanja študentov prava 

Organizacija in izvedba v sodelovanju z drugimi 

pravnimi fakultetami 

realizirano 

Organizacija dobrodelnega tedna  Prodaja izdelkov v dobro delne namene. Višina 

vsote zbranih prostovoljnih prispevkov, 

namenjena  v dobrodelne namene 

realizirano 

4.7 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 
Posodabljanje programske opreme Posodabljanje programske opreme realizirano 

Dograditev računalnikov v računalniški učilnici Dograditev računalnikov v računalniški učilnici realizirano 

Reševanje problemov velikega št. nezaţelene 

pošte 

Reševanje problemov velikega št. nezaţelene 

pošte 

realizirano 
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Delna zamenjava osebnih računalnikov 

 

Delna zamenjava osebnih računalnikov 

 

realizirano 

Ureditev spletne strani v angleškem jeziku Ureditev spletne strani v angleškem jeziku realizirano 

 

 

4.7.1. Nakup opreme 
 

Oprema 

SKUPAJ 

načrtovano 

v letu 2010 

NAČRT ZA LETO 2010                                              

po virih sredstev 
SKUPAJ 

realizirano 

v letu 

2010 

REALIZACIJA 2010                                                 

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 

Materialne 

pravice, 

licence, 

programi 

     
2119 

 
   2119  

računalniki, 

tiskalniki, 

projektorji 

23500 17667   
5833 

 
31219 15469  13417 3860 

Dotrajana 

oprema 

streţniki 
5500 

 
5500           

komunikacijska 

oprema, 

zaščita, oprema 

za shranjevanje 

podatkov 

1000 570   430       

druga oprema      5116    5116   
 

*Podatki se obračunsko nanašajo na poslovno leto 2010. 
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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 2010 Članica 

Opis in vrsta 

del 

Viri sredstev in njihov deleţ pri investicijskem 

vzdrţevanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2010 

Viri sredstev in njihov deleţ pri 

investicijskem vzdrţevanju (v EUR) - 

REALIZACIJA 2010 
Obrazloţitev 

razlik med 

načrtom in 

realizacijo MVZT Lastni viri Drugo Skupaj MVZT 

Lastni 

viri Drugo Skupaj 

12 PF  

Obnova 

notranjega 

dvorišča in 

glavnega 

vhoda, 

sanacija 

hidroizolacije  90000  74497 164497 76900  17046 93946  

4   

Sanacija WC-

odstranjevanje, 

polaganje 

tlakov, 

zamenjava 

odtočnih cevi    7200 

7200 

       

4   

 Sanacija 

kuhinje-

zamakanje v 

klet, 

odstranjevanje, 

polaganje 

tlakov, 

zamenjava 

cevi   3700 3700       

4  

Nabava in 

vgradnja klima 

naprav   90700 90700      
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5 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.1 Kadrovska politika 

 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazloţitvijo razlik 
Vzdrţevati število zaposlenih na številu, ki še 

omogoča izvajanje pedagoškega procesa 

(varčevalni ukrep) 

Prerazporeditve delovnih nalog realizirano 

 

 

5.2 Kadrovski načrt in realizacija 

 

 

Tarifni 

razred  
Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2009 

 

Število novih zaposlitev 

v letu 2010, ki širijo 

zasedbo delovnih mest 

iz decembra 2009 

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. 2010 

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           

IX Dekan           

VII/2  Direktor           
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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 16 14,80       16 17,60 

IX Izredni profesor 15 14,70       14 13,80 

IX Docent 4 4,20       6 5,60 

IX Lektor z doktoratom           

VIII Lektor z magisterijem           

VII/2 Lektor            

VII/2 Višji predavatelj           

VII/2 Predavatelj           

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 35 33,7       36 37,00 

IX. Asistent z doktoratom 7 7,40       8 8,00 

VIII Asistent z magisterijem 1 1,00         

VII/2 Asistent 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 10 10,40       9 9,00 

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

45 44,10       45 46,00 

IX Organizator praktičnega 

usposabljanja z 

doktoratom 

          

VIII Organizator praktičnega 

usposabljanja z 

magisterijem 

          

VII/2 Organizator praktičnega 

usposabljanja  

          

VII/2 Učitelj slovenščine na tuji 

univerzi 
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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 3 3,00       2 2,00 

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 

          

VII/2 Samostojni strokovni 

sodelavec v humanistiki 
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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       4 4,00 

VII/2 Mladi raziskovalec 3 3,00       2 2,00 

VII/2 Asistent           

…..(po potrebi dodajte delovno 

mesto) 

          

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE H 

8 8,00       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 

4 4,00       4 4,00 

VII/1 VODSTVENA DELOVNA 

MESTA NA ČLANICI 

          

VI VODSTVENA DELOVNA 

MESTA 

          

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH 

4 4,00       4 4,00 

VII/2 PR DM VEČ KOT 34           
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VII/2 PR DM OD 33 DO 34           

VII/2 PR DM OD 32  1 1,00       1 1,00 

VII/2 PR DM OD 30 DO 31 2 2,00       1 1,00 

VII/2 PR DM 29 2 2,00       3 3,,00 

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

VII/1 PR DM MANJ KOT 27           

VI PR DM 22 5 5,00       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 1 1,00       1 1,00 

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

IV PR DM OD 6           

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ 

ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH 

DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV 

18 18,00       18 18,00 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J 

22 22,00       22 22,00 

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 

          

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J, E, G.. 

22 22,00       21 21,00 
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SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 75 74,10       76 77 

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           

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 
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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  

          

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 

          



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta        

 32 

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 

          

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           
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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 

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 



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta        

 34 

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 

          

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 
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Izvolitve v naziv v letu 2010 

Naziv 

Število 

zaposlenih, ki 

jim bo v letu 

2010 potekla 

izvolitev v 

naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2010 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2010 

 

Redni profesor  7 1 

Znanstveni svetnik    

Izredni profesor 7 2 5 

Višji znanstveni sodelavec    

Docent 2 4 6 

Znanstveni sodelavec    

Višji predavatelj  1 1 

Predavatelj    

Asistent 5 6 4 

Učitelj veščin    

Strokovni svetnik    

Višji strokovni sodelavec    

Strokovni sodelavec    

Bibliotekar    

 

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraţevali in izpopolnjevali v letu 2010 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Leto 2009 4 12   

Načrt 2010 9 24   

Realizacija 

2010 

9 24   
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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. 2009 45 45 5 

Načrt 31. 12. 2010 53 48 6 

Realizacija                 

31. 12. 2010 

53 48 6 

 
 
 
 

 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja skupaj 
 Realizacija 

2009 

Načrt 

2010 

Realizacija 

2010 

Realizacija 

2009 

Načrt 

2010 

Realizacija 

2010 

Realizacija 

2009 

Načrt 

2010 

Realizacija 

2010 

Realizacija 

2009 

Načrt 

2010 

Realizacija 

2010 

Število zunanjih 

pogodbenih 

izvajalcev za 

izvedbo študijskih 

programov 

15 18 10 - 0 0 41 30 26 53 48 33 

Vrednost pogodb 

zunanjih 

pogodbenih 

izvajalcev za 

izvedbo študijskih 

programov 

36095 43314 64564 - 0 0 29646 0 22399 65741 43314 86962 

Število zaposlenih, 

ki študijske 

programe izvajajo 

na podlagi 

avtorskih ali 

drugih pogodb 

39 43 49 - 5 0 39 20 39 39 68 52 
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Vrednost pogodb 

zaposlenih, ki 

študijske 

programe izvajajo 

na podlagi 

avtorskih ali 

drugih pogodb  

72415 86898 387253 - 18200 0 140521 0 142185 212936 105098 529437 

 
 
 

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 2010 

Podpora pri organizaciji izmenjav študentov v okviru EU programov in drugim programov izmenjave študentov: dodatno smo pričel i 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) 

 

 

V letu 2010 so bile organizirani: 

 

Seminar z naslovom: »Eigentum - Genese, Ausgestaltung und aktuelle Probleme eines modernen Rechtsinstituts«. 

Organizacija: Pravna fakulteta v Ljubljani in Pravna fakulteta v Leipzigu, kraj: Leipzig, Nemčija, 21. - 25. april 2010.  
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Seminar z naslovom: »Les colonies (I) Confrontation des systèmes juridiques et acculturation normative«. 

Organizacija: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani ter Pravna fakulteta Univerze v Poitiersu, kraj Poitiers, Francija, 2. in 3. september 2010.  

 

Seminar, ki je bil  organiziran v okviru projekta trESS (training and reporting on European Social Security).  

Organizacija: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Gentu, kraj: Ljubljana, 19. April 2010.  

 

Francoska poletna šola z naslovom: « Droit des immunités, perspectives publiques et privées ». 

Organizacija: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Poitiersu, kraj Ljubljana, 5. – 11. julij 2010.  

 

Mednarodni forum Pravne fakultete v Ljubljani in Veleposlaništvo Kraljevine Španije v Republiki Sloveniji sta organizirala predavanje z naslovom Latin 

America: Current Situation and Future Prospects, predavatelj: generalni sekretar Ibero-ameriške konference dr. dr. h.c. mult. Enrique Iglesias.  

 

Mednarodni forum Pravne fakultete je organiziral predavanje  z naslovom Values and Virtues of European Integration:  What We Can Learn from 

Aristotle, Aquinas and Maimonides, predavatelj: univerzitetni profesor na Pravni fakulteti New York University in častni senator Univerze v Ljubljani 

Joseph H. H. Weiler. 

 

Mednarodni forum je ob 90 letnici Pravne fakultete v Ljubljani in 200 letnici francoskega kazenskega zakonika organiziral predavanje z 

naslovom L'esprit du code pénal français de 1810, predavatelj: profesor Pravne fakultete v Poitiersu  dr. Jean-Marie Augustin.  

 

Predavanje v okviru Mednarodnega foruma, je  imela profesorica Jo Sshaw, School of Law, University of Edinburg, z naslovom: Citizenship in the EU: 

Contrasting Dynamics at the Interface of Integration and Constitutionalism. 

 

Predavanje v okviru Mednarodnega foruma je imel profesor prava na Université Libre de Bruxelles dr. Philippe de Bruyckerja z naslovom: Ten Years of 

European Policy on Immigration and Asylum. 

 

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

ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

 

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2010. 
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6.5 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

Na podlagi registra tveganj je posebej poudarek na točkah poslovanja kjer nastajajo tveganja. 

6.6 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Leto 2010 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. 

 

7 FAKULTETA V ŠTEVILKAH 
 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo na članici v študijskem letu 2009/2010 in  2010/2011 

 

Pravna 

fakulteta 

 

Stari študijski programi  - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2009/2010 

 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2010/2011 

 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2009/2010 

 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2010/2011 

 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2009/2010  

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2010/2011  

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2010/2011 

 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2009/2010  

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2010/2011 

   PRAVO PRAVO   PRAVO PRAVO PRAVO PRAVO 



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta        

 40 

Tabela 2: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo na članici v študijskem letu 2010/2011, v primerjavi z letom 2009/2010 

 

Pravna 

fakulteta 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2009/2010 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2010/2011 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2009/2010 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2010/2011 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2009/2010 

 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2010/2011 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2009/2010 

 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2010/2011 

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 nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in 2010/2011: 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 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Štud. 

leto 

09/10 

Štud. 

leto 

10/11 

               

               

               

SKUPAJ      

450 

 

831 

 

159 

 

233 

0 0 11 13 63 91 
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Tabela 4: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009 in 2010 

  Vsota od načrtovano  2010 Vsota od REALIZIRANO 2010 
Vsota od 
RAZLIKA 

  Vsota od načrtovano  2010 Vsota od REALIZIRANO 2010 
Vsota od 
RAZLIKA 

 2. stopnja 5,00   -5,00 

izredni 5,00   -5,00 

(prazen) 5,00   -5,00 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 250,00 330,00 80,00 

izredni 90,00 134,00 44,00 

UN 90,00 134,00 44,00 

redni 160,00 196,00 36,00 

UN 160,00 196,00 36,00 

doktorski študijski program 12,00 9,00 -3,00 

magistrski študijski program 45,00 33,00 -12,00 

Skupna vsota 312,00 372,00 60,00 
 
 

Tabela 5: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009 in 2010 

 

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 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 2010 Leto 2009 Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 2009 Leto 

2009 

Leto 

2009 

Leto 2010 Leto 

2009 

Leto 

2010 
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SKUPAJ               

 

Tabela 6: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2009/2010 in 2010/2011 

 

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 09/10 

Študijsko 

leto 10/11 

Leto 2009 Leto 2010 Študijsko 

leto 09/10 

Študijsko 

leto 10/11 

Leto 2009 Leto 2010 

1. skupina          

2. skupina          

3. skupina          

4. skupina          

5. skupina          

6. skupina          

 

Komentar: Fakulteta je pričela izvajati prvostopenjski študijski program prvič v študijskem letu 2009/2010. 

 

Tabela 7: Kazalniki za izobraţevalno dejavnost za študijsko leto 2009/2010, načrt za študijsko leto 2010/2011 in realizacija za študijsko leto 2010/2011 

 

Kazalnik Pravna 

fakulteta 

Redni študij 

 

Izredni študij 

Študijsko 

leto 09/10 

(leto 2009) 

Načrt za 

študijsko leto 

10/11 

(leto 2010) 

Realizacija 

za 

študijsko 

leto 10/11 

(leto 2010) 

Študijsko leto 

09/10 

(leto 2009) 

Načrt za 

študijsko leto 

10/11 

(leto 2010) 

Realizacija 

za študijsko 

leto 10/11 

(leto 2010) 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

visokošolskih študijskih programih, sprejetih 

pred 11. 6. 2004, v % 
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 Skupaj 

univerza 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

univerzitetnih študijskih programih, sprejetih 

pred 11. 6. 2004, v % 

Pravna 

fakulteta 
 

39,7 

   

63,2 

  

        

 Skupaj 

univerza 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

študijskih programih prve stopnje, sprejetih 

pred 11. 6. 2004, v % 

Pravna 

fakulteta 
   

69,0 

   

50,7 

        

 Skupaj 

univerza 

      

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

       

        

 Skupaj 

univerza 

      

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

Pravna 

fakulteta 
 

4,0 

   

17,5 

  

        

 Skupaj 

univerza 

      

Odstotek ponavljavcev v študijskih 

programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 

2004 

Pravna 

fakulteta 
   

10,03 

   

11,66 

        

 Skupaj 

univerza 

      

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta – v visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 
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 Skupaj 

univerza 

      

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta – v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

Pravna 

fakulteta 
 

6,8 

  

6,40 

 

7,2 

  

7,96 

        

 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 

      

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 
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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 
    

 

 

7.2 Raziskovalna dejavnost 

Tabela 8: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2009 ter načrt in realizacija za leto 2010 

Članic

a 
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 2009  2,06    0,91   2 2,0 1   

Načrt za 

leto 2010 

 2,21    1,43   2 2,0 2  1 

Realizacij

a 2010 

1 2,21   2 1,43   2 2 2  1 

SKUPAJ  1 2,21   2 1,43   2 2 2  1 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta        

 46 

7.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

Tabela 9: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraţevanju in raziskovanju za študijsko leto 2009/2010 in načrt ter realizacija  za študijsko leto 

2010/2011 

Kazalnik Članica 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 

2009/10 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/11 

Realizacija 

za študijsko 

leto 2010/11 

Študijsko 

leto 2009/10 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/11 

 

Realizacija 

za študijsko 

leto 2010/11 

 

Število študentov, ki opravljajo del 

študija v tujini 

PF 59 60 87 0 0 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del 

študija v Sloveniji 

PF 46 50 72 4 3 2 

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 3 4 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobraţujejo v tujini 

PF       

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

PF 5 3 6    

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

PF 10 5 2    

 
 

7.4 Knjižnična dejavnost 

Tabela 10: Kazalniki za knjiţnično dejavnost za leto 2009 in načrt ter realizacija za leto 2010 
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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 2009 
3364 2950 2186 

/ 14 

Načrt za leto 2010 
3470 3000 2600 

/ 14 

PF 

Realizacija za leto 

2010 3043 2725 2690 
/ 14 

 
 
 

7.5 Upravne naloge fakultete 

Tabela 11: Kazalniki informatizacije fakultete za študijsko leto 2008/2009 ter načrt in realizacija za študijsko leto 2009/2010 

 
 

Kazalniki Članica 

Študijsko 

leto 

2009/2010 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

Število študentov na računalnik 

 

PF 31 31 31 

     

     

  

 

  

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

 SKUPAJ 100% 100% 100% 
o Število študentov na računalnik: število študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov se deli s številom računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti. 
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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 2010, ki ga je sprejel študentski svet Pravne fakultete  

Študentski svet Pravne fakultete je v letu 2010 realiziral večino zadanih ciljev. V sodelovanju s Študentsko organizacijo, študentskimi društvi in 

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

Novembra 2009 so bili imenovani predmetni tutorji pri šestih predmetih (Rimsko pravo, Ustavno pravo, Uvod v pravoznanstvo, Kazensko procesno 

pravo, Kazensko materialno pravo, Druţinsko pravo, Civilno pravo – splošni del, Uvod v civilno pravo). 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 področij. 

Novembra 2010 je bil ponovno izveden razpis na katerem pa se je prijavilo sicer večje število tutorjev vendar pri manj predmetih (v študijskem letu 

2010/2011 se ne izvaja tutorstvo pri Kazenskem materialnem pravu in Civilnem pravu – splošni del). 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 22 tutorjev. 

Poleg dveh vodilnih projektov je ŠSPF izvedel še tradicionalni Dobrodelni teden, katerega je obiskalo prek 1500 študentov Pravne fakultete; dan 

zaposlovanja v sodelovanju s Kariernim centrom in Študentsko organizacijo Pravne fakultete; projekt Pravnik v Praksi, katerega se je udeleţilo prek 

250 študentov; ŠSPF je izvajal tudi Večerne pogovore s profesorji. 

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. Poleg napisanega je Študentski 

svet Pravne fakultete redno spremljal potek študijskega procesa na fakulteti in vodstvo fakultete obveščal o morebitnih teţavah. Sodelovanje z 

vodstvom je bilo odlično, saj smo imeli več skupnih srečanj na katerih smo se pogovarjali o študiju na Pravni fakulteti. 

Študentski svet je v decembru 2010 izdelal podroben Letni načrt dela, katerega cilj je redno spremljanje izvedbe zadanih ciljev. Poleg tega Letni 

načrt sluţi kot opis glavnih problemov s katerimi se srečujejo študentje na fakulteti. V ta namen bomo imeli v mesecu februarju leta 2011 predviden 

pogovor med pedagogi in študenti, katerega učinek upamo, da bo še boljši napredek fakultete pri izvajanju študijskega procesa. 

 
 
 










