
Spoštovani gospod predsednik vlade, ekscelence 

ambasadorke in ambasadorji, visoki gostje z univerze in 

pravosodja, kolegice in kolegi, 

čeprav je bila Pravna fakulteta ena izmed ustanovnih 

članic Univerze v Ljubljani ne praznuje skupaj z njo, 

ampak nekaj mesecev kasneje, ko se je študij prava 

dejansko začel na današnji dan pred 95 leti z 

znamenitim predavanjem prvega fakultetnega dekana 

prof. Leonida Pitamica Pravo in revolucija. Pravna 

fakulteta je bila ves čas svojega delovanja in je še danes 

zavezana svojemu poslanstvu, zagotavljati svojim 

študentom najboljšo pravno izobrazbo za opravljanje 

tradicionalnih pravniških poklicev v pravosodju. 

Bolonjska reforma študija je pokazala, da pravnega 

študija ni mogoče zasnovati na temeljnih in 

naprednejših znanjih. Kakovosten študij prava zahteva 

enovit študijski programu, ki omogoča izgradnjo trdnih 

temeljev in njihov postopno nadgrajevanje. Zato je 

glavni cilj fakultete reforma obstoječega študijskega 

programa in prehod na enovit petletni magistrski študij 

prava, za kar upamo bo dovolj posluha tudi na univerzi, 

agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Kakovostno 

pedagoško delo gre z roko v roki z znanstveno 

odličnostjo na raziskovalnem področju. Tudi na tem 



področju moramo doseči uveljavitev spoznanja, da se 

prava kot znanstvene discipline ne da meriti z 

univerzalnimi merilnimi napravami. Nikakor ne želim 

zmanjševati pomena mednarodnih objav ter faktorja 

vpliva, ki ga izraža citiranost v odličnih znanstvenih 

publikacijah ter ustvarjanje in odkrivanje novega 

znanja. Ni pa mogoče pristati na realnost, da niso 

ustrezno vrednoteni dosežki, ki izkazujejo vplivnost in 

odličnost na našem znanstvenem področju. 

Sodelovanje v postopkih sprejemanja nove zakonodaje 

je primerljivo z odkrivanjem novega, upoštevanje stališč 

in v znanstvenih delih ponujenih razlag prava v sodnih 

odločbah pa brez dvoma izkazuje vsaj enako 

znanstveno odličnost in odmevnost, kot jo izkazuje 

upoštevnost znanstvenega prispevka v drugih delih. 

Zato moramo povečati število znanstvenih objav 

predvsem v tistih nacionalnih publikacijah, ki jih 

sprejema sodna praksa in jih navaja kot razlog svojih 

odločitev. Prav povezovanju s prakso  v zadnjem času 

namenjamo veliko težo. Ponosni smo, da smo bili na 

razpisu kreativnega povezovanja študentskega dela ena 

najuspešnejših fakultet in prepričan sem, da bodo 

projekti dali dobre rezultate. Ponosni smo lahko na 

odlično sodelovanje z Vrhovnim sodiščem Rs in vedno 

bolj pogostimi gostovanji sodnikov v našem študijskem 



procesu. Naj ob tej priliki z veseljem naznanim, da 

bomo v naslednjih dneh podpisali poseben sporazum o 

sodelovanju tudi z Odvetniško zbornico, katerega cilj je 

doseči tudi ustrezno ovrednotenje dela študentov v 

odvetniških pisarnah v študijskem procesu. Nikakor pa 

ne smemo spregledati niti pomena mednarodnega 

sodelovanja fakultete tako na področju pedagoškega 

kot raziskovalnega dela. Na pedagoškem področju se 

lahko pohvalimo z odličnim delom mednarodne pisarne 

in velikim številom študentov na izmenjavah. Za 

prihajajoče študente fakulteta organizira posebna 

predavanja v angleškem jeziku, korak naprej pa bomo 

naredili s tem, da bomo te predmete vključili kot 

izbirne tudi v naš osnovni program in s tem dosegli tudi 

vzpostavljanju boljših vezi med prihajajočimi in 

domačimi študenti. Vpetost fakultete v mednarodne 

znanstvene tokove pa dokazujejo mednarodne 

konference, ki jih gostimo v naslednjih dneh in tednih. 

Da smo dobra fakulteta, ki je primerljiva s podobnimi 

najuglednejšimi nacionalnimi pravnimi fakultetami, pa 

dokazujejo odlični rezultati naših študentov in 

diplomantov. Mnogi naši diplomanti nadaljujejo študij 

na najuglednejših tujih šolah, kamor se zlahka 

vključujejo in ga uspešno končujejo. Primerljivost 

pravnega znanja in predvsem sposobnost interpretacije 



in argumentacije pa kažejo odlični rezultati naših 

študentskih ekip na mednarodnih tekmovanjih. 

Najuspešnejši bodo za te dosežke danes prejeli 

zaslužena priznanja.  

Zato vivat, crscat, floreat, facultas iuridica!       


