
 

 

 
V Ljubljani, 15. aprila 2021 

 
 
 
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani podeljuje ob Dnevu fakultete 
Zavarovalnici Triglav svečano listino Pravne fakultete UL za 
dolgoletno odlično sodelovanje.  
 
 

 
Obrazložitev 

 
Zavarovalnica Triglav podpira številne projekte, pobude, prireditve in dogodke, 
ki nimajo le enkratnega učinka, temveč ključno prispevajo k napredku širše 
družbe. S tem potrjuje trditev, da že 120 let tradicijo tesno prepleta s 
sodobnostjo ter si prizadeva skrbeti za varnejšo prihodnost zaposlenih, svojih 
strank in partnerjev na različnih področjih svojega delovanja. 
 
Odgovorni v Zavarovalnici Triglav pravijo, da se zavedajo pomena vsakega 
posameznika, ki lahko svojo nit znanja, inovativnosti in strokovnosti preplete 
z izjemnimi idejami drugih ter s sodelovanjem, vztrajnostjo in nenehnim 
izpopolnjevanjem prispeva k ustvarjanju osupljivih rezultatov. Verjamejo, da so 
raziskovalci in učitelji, ki skupaj s študenti razvijajo znanje in razgledanost v 
izobraževalnih ustanovah in v sodelovanju z gospodarstvom, izjemno 
pomembni, ko z odkrivanjem potencialov in preučevanjem tudi neznanega 
sooblikujejo našo prihodnost in skupno znanje. Ker je za uspešno prehojeno 
pot pomembno tesnejše povezovanje izobraževalnih ustanov in gospodarstva, 
podpirajo prizadevanja članic Univerze v Ljubljani in sodelujejo s študenti, tako 
v sklopu raznovrstnih raziskovalno-izobraževalnih projektov kot tudi srečanj iz 
prakse in prenosa znanj med obema družbenima sferama.  
 
Več desetletij že poteka tudi sodelovanje med Zavarovalnico Triglav in Pravno 
fakulteto Univerze v Ljubljani, zadnja leta na podlagi dogovora o trajnem in 
institucionaliziranem sodelovanju. V okviru tega dogovora nudi ta gospodarska 
družba pomembno podporo ekipam Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki 
se udeležujejo in so tudi v svetovnem merilu izjemno uspešne na mednarodnih 
študentskih pravniških tekmovanjih. Ob tem se odvija tudi poglobljeno 
sodelovanje na strokovno-znanstveni in pedagoški ravni, denimo na področju 
zavarovalništva in širšega gospodarskega prava, tudi z gostovanji strokovnjakov 
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iz zavarovalnice v okviru pedagoškega procesa, kar vse pripomore k hitrejšemu 
in kakovostnejšemu razvoju teh pravnih področij, predvsem pa omogoča 
študentom pridobiti neprecenljive praktične izkušnje in neposreden dostop do 
uporabnega pravnega znanja.  
 
Vodstvi obeh partnerjev sta prepričani, da gre za koristno institucionalizacijo 
sodelovanja, ki bo prinesla veliko pozitivnih rezultatov ne le obema 
podpisnikoma, temveč v prvi vrsti študentom in stroki. 
 
Sodelovanje med Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Zavarovalnico Triglav 
predstavlja pomemben prispevek k razvoju prava ter dodatni uveljavitvi tako 
Univerze v Ljubljani kot tudi njene Pravne fakultete, doma in na tujem. Zato 
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani podeljuje ob Dnevu fakultete Zavarovalnici 
Triglav svečano listino Pravne fakultete UL za dolgoletno odlično sodelovanje. 
 
 
 
 
 


