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dr. Karel Ulepič oz. Ullepitsch plemeniti Krainfels, Karel Aleksander Adam (1811 – 1862) 

- zastavi poslansko vprašanje v dunajskem državnem
ustavodajnem zboru, tj. konstituanti, avstrijski vladi („jo
interpelira“) januarja 1849 (tik pred njenim razpustom) z
zahtevo po slovenski univerzi v Ljubljani na podlagi
pričakovanega ustavnega načela enakopravnosti narodov;



Franz Seraph Stadion, grof Warthausen (1806 – 1853)

Da so Slovenci kot ustavno enakopravni narod Avstrijskega
cesarstva upravičeni do vseučilišča in da je Ljubljana za to
primerno središče, odgovori Franc Serafin, grof Stadion,
notranji in začasni šolski minister. Zaradi tega naj bi v
Ljubljani že pol leta pred tem dovolili predavanja iz
civilnega in kazenskega prava.

Stadion je kot dolgoletni guverner Primorske (1841-1847)
že v Trstu poskrbel za tiskanje učbenikov v štirih jezikih, 16
tudi v slovenskem jeziku; kot minister pa še za uradni list v
vseh jezikih monarhije, tudi v slovenščini. Dal je tudi
navodilo za prevod občinskega statuta Gorice v
slovenščino. Delo opravi Anton Mažgon, ki so mu potem
1848 zaupana prva predavanja v slovenščini iz civilnega
prava v Ljubljani. Opravlja jih ob prevajanju ODZ.

Odgovor Stadiona je štel za uradni odgovor avstrijske
vlade, zato je vse do 1919 obveljal kot argument, da so
oblasti univerzo Slovencem v načelu že odobrile.



dr. Janez vitez Bleiweis Trsteniški (1808 – 1881)

• 3. septembra 1868 dr. Janez Bleiwies kot član in poročevalec
deželnega odbora predlaga deželnemu zboru naslednji sklep:
»naprava pravoslovne akademije se za neobhodno spoznava
in glede na to potrebo prosi vlada, da po ustavni poti skrbi za
to, da se ustanovi v Ljubljani s slovenskim učnim jezikom.«
Utemeljitev, ki je vključevala izredno pomembno referenco
na obljubo avstrijske vlade Slovencem v revolucionarnem
letu 1848, pa se je glasila:

• »Na stran pustivši za sedaj vseučiliško vprašanje, poudarja
deželni odbor glede na potrebe popolne izurjenosti uradnikov,
odvetnikov in notarjev v slovenskem jeziku vendar že sedaj
živo in neobhodno potrebo, da se vsaj en oddelek vseučilišča
uredi v Ljubljani in v ta namen svetuje deželnemu zboru, da se
obrne do vlade s prošnjo, da se napravi akademija za
pravoznanstvo, katera se je že l. 1849 začela, z napravo dveh
učilnic pravoslovnih naukov, namreč avstrijskega
državljanskega (tj. civilnega, op. avt.) in kriminalnega prava,
pa je zopet prestala, ko je v Avstriji zginila ustava.«

• Predlog je bil v deželnem zboru sprejet soglasno!

• Odgovor šolskega ministrstva se je podobno kot že leta 1849
ob sicer izraženi načelni podpori skliceval na problematiko
nove sistemske ureditve »revizije pravo- in državoslovnih
študij in teoretičnih državnih izpitov«. Svoj odgovor je
sklenilo: »Ministrstvo za uk in bogočastje jemlje na znanje, da
je deželni zbor soglasno sklenil pozvati vlado, da ustanovi
pravno akademijo v Ljubljani, da pa se ne smatra za
poklicano, da v določeni smeri prehiti posledke navedene
razprave.«



dr. Ivan Tavčar (1851 – 1923)

Ob sprožitvi t. i. vseučiliškega gibanja 1898 zaradi izgredov
nemškega „dijaštva“ na avstrijskih univerzah in članka v
Slovenskem narodu (3. feb 1898), ki o tem poroča,
obravnava vprašanje ustanovitve slovenske univerze po
daljšem času na pobudo dr. Ivana Tavčarja ljubljanski
občinski svet.

Obsodi izgrede nemških akademikov, izrazil podporo
slovanski vseučiliški mladini in pozval vlado, da naj
nemudoma vse, kar je treba, da se v Ljubljani ustanovi
pravna in filozofska akademija.

4. februarja se na pobudo poslancev Ivana Hribarja in dr.
Danila Majarona s tem vprašanjem ponovno začne
ukvarjati tudi Kranjski deželni zbor. Najbolj pomembna seja
je sledila 28. februarja, ko so poslanci sprejeli znamenito
resolucijo XII o ustanovitvi univerze v Ljubljani in sklenili za
to ustanoviti poseben »Cesarja Franca Josipa I. vseučiliški
fond« z vsoto milijon kron.



Ivan Hribar (1876-1919)

• Poleg načrtnega razvijanja slovenske pravne
terminologije ob prevajanju zakonodaje so bili za
bodočo pravno fakulteto nujno potrebni slovenski
visokošolski učitelji.

• Zaradi tega je bilo pomembno, da je novembra 1901 
delegacija ljubljanskega občinskega sveta v sestavi 
ljubljanski župan Ivan Hribar, dr. Lovro Požar in dr. 
Danilo Majaron, pri šolskem ministru von Hartelu
dosegla, da je odobril sredstva za njihove štipendije. 

• Hribarjeva posebna zasluga je bila, da je prepoznal 
vrednost te obljube in zato načrtno iskal in predlagal 
primerne štipendiste.

• Štipendisti, ki so kasneje postali v Ljubljani profesorji 
prava, so bili: 

- Gregor Krek in Milan Škerlj s štipendijo za Leipzig, 

- Janko Polec za Berlin (pri slavnem kazenskem 
pravniku dr. Listzu), 

- Rado Kušej za Bonn, 

- Leonid Pitamic za študij državnega prava  v 
Heidelbergu.



dr. Danilo Majaron (1859 -1931)

- dr. Danilo Majaron, sicer predsednik Kranjske
odvetniške zbornice, si je zlasti z vodenjem kasnejše
Vseučiliške komisije v fazi Kraljevine SHS, prislužil
naziv „oče slovenske univerze“.



Prof. dr. Mihajlo Rostohar, tudi častnik z najvišjim činom v AO vojski (1878 -1966)

- pobudnik in dejaven član Vseučiliške komisije; 

- ustanovljena je bila 23. novembra 1918 na seji, ki
sta jo sklicala dr. Mihajlo Rostohar, pred vojno
docent na praški univerzi, nato redni profesor za
psihologijo na Masarykovi univerzi v Brnu, in
ljubljanski župan dr. Ivan Tavčar;



dr.  Karel Verstovšek (1871-1923)

- ena ključnih osebnosti, ki v Narodni vladi za
Slovenijo v fazi Države SHS kot poverjenik za uk in
bogočastje, podprl idejo, da je potrebno zahtevati
slovensko univerzo v Ljubljani takoj;

- doseže, da Vseučiliška komisija postane vladna
institucija, kar je dvignilo njen pomen in vlogo;
komisija začne delovati 5. decembra 1918 s
predsednikom dr. Majaronom;

- v Beogradu v letu 1919 izposluje milijon kron kot
osnovo za univerzo; v literaturi zato včasih
imenovan „politični oče ljubljanske univerze“;



Prof. dr. I. Ž. (1867 – 1925)



Prof. dr. L. P. (1885 – 1971)



Prof. dr. B. V. (1882-1959)



Prof. dr. G.(G.) K. (1875-1942)



Prof. dr. J. P. (1880-1956)



Prof. dr. M. Š. (1875-1947)



Prof. dr. R. K. (1875-1947)



Prof. dr. M.D. (1875-1941)



uradni naziv ljubljanske univerze ob ustanovitvi



- primer „osebnega izkaza“ rednega študenta;
- v čisto prvi skupini vpisanih v prvi semester, tj. letni semester 1919/1920  tudi Viktor Korošec; vpisni datum je 17. april 1920 –
dva dni po otvoritvenem predavanju dekana Pitamica;



- seznam predavanj v prvem semestru, tj. letnem semestru 1919/1920 skupaj s predavatelji;
- podpis Viktorja Korošca in štampiljka- podpis dekana Pitamica;



Godalni študentski kvartet, 1922 (dva jurista, dva študenta arhitekture)

- Gojimir Tominšek, jurist, prva 
violina

- Olaf Globočnik, arh., čelo

- Jaro Černigoj, arh, viola

- Teodor Tominšek, jurist, druga 
violina (bodoči vrhovni sodnik po 
II. sv. vojni; avtor spominov na 
povojno sodstvo)


