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Prof. dr. Majda Strobl
Življenjska in poklicna pot pred zaposlitvijo na Pravni fakulteti

• roj. Majda Bizilj, 20. maj 1920 (umrla 2. junija 1997)

• 1938: matura, ženska realna gimnazija v Ljubljani

• 1943: diploma, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

• 1944: promovirana za doktorico prava

• 1954: doktorat znanosti, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

• 1940: banska uprava za dravsko banovino v Ljubljani

• 1947: ministrstvo za gradnje, Gradis
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Znanstveno-raziskovalno delo
Strokovno izpopolnjevanje

• Evropski univerzitetni center v Nancyju (1955)

• Fakulteta za primerjalno pravo v Luksemburgu (1958–1959)

Knjige

• Razlastitev v pravnem sistemu Federativne ljudske republike
Jugoslavije (doktorska disertacija), 1954

• Družbena in politična ureditev Jugoslavije (1961)

• Družbeno ekonomska ureditev Jugoslavije (1963)

• Politični sistem Jugoslavije – organizacija družbenopolitičnih
skupnosti (1966)

• Ustavno pravo SFRJ (1972)

Prof. dr. Makso Šnuderl
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Znanstveno-raziskovalno delo

Reprezentativne objave

• Položaj avtonomnih enot v Jugoslaviji (1958)

• Komunalna samouprava in referendum v občini (1957)

• Vloga krajevnih odborov pri samoupravi (1962)

• Osnutek tez za statut mesta Ljubljane (1966)

• Razdelitev pristojnosti v zvezni državi (1971)

• Les competences de la fédération selon la constitution Yugoslave de 1974 (1975)

• La commune dans le nouveau système constitutionnel (1976)

• Les bases constitutionnelles de l'organisation judiciare (1978)

• Funkcija ustavnega sodstva pri varovanju ustavnosti in zakonitosti (1980)

• Delegatski mandat (1990)

• Poslanski mandat (1992)

• Elementi lokalne samouprave v komunalnem sistemu (1994)
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Habilitacije

• 1953: asistentka za ustavno pravo

• 1960: docentka za ustavno pravo

• 1965: izredna profesorica za ustavno
pravo in razvoj ljudske oblasti

• 1971: redna profesorica za ustavno pravo

• 1984: zaslužna profesorica

Funkcije

• Prodekanja Pravne fakultete (1969–1971)

• Dekanja Pravne fakultete (1971–1973)

Strokovno delo na Pravni fakulteti: prva profesorica in dekanja PF

Proslava 60-letnice fakultete, 14. 4. 1980
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Pedagoško in mentorsko delo – razvoj
katedre za ustavno pravo

Mentorica pri doktorskih nalogah

• Zasl. prof. dr. Ciril Ribičič

• Zasl. prof. dr. Franc Grad

• Prof. dr. Igor Kaučič

Redno sodelovala s katedro po upokojitvi –
tudi pri ustanovitvi „Katedre za ustavno
pravo“



Prof. dr. Majda Strobl
Družbeno in politično udejstvovanje

Strokovne funkcije
• Dekanja Pravne fakultete (1971–1973)
• Sodnica Ustavnega sodišča SRS (1975–1983)
• Soustanoviteljica Društva za ustavno pravo

Slovenije
• Soustanoviteljica in zadnja predsednica Zveze

društev za ustavno pravo Jugoslavije (1987–
1991)

Politične funkcije
• Zvezna poslanka organizacijskopolitičnega zbora (1967–

1969)
• Delegatinja v družbeno-političnem zboru skupščine SRS
• Odbornica mestnega sveta in skupščine mesta Ljubljana

(1964–1969)
• Predsednica mestnega zbora skupščine mesta Ljubljana

(1969–1974)
• Skupnost slovenskih občin
• Stalna konferenca mest Jugoslavije

Nagrade
• Mala plaketa Univerze v Ljubljani (1979)
• Priznanje Pravne fakultete (1980)

Odlikovanja
• Red dela z zlatim vencem (1974)
• Red zaslug za narod z zlato zvezdo (1980)
• Red dela z rdečo zastavo (1990)
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Sklep

• Iztočnice za pogovor o:
• Vlogi žensk v (ustavnem) pravu

• Pomenu in vlogi pedagoškega in mentorskega dela

• Povezanosti in pogojenosti (ustavnega) prava z vsakokratnimi družbenimi razmerami

„Pravna fakulteta in ustavnopravna znanost brez prof. dr. Majde Strobl ne bi
bili to, kar danes sta“
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Temeljni viri
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Slovenskem, Ljubljana 2007.

• Univerza v Ljubljani, Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in
sodelavcev, Ljubljana 1957.

• Univerza v Ljubljani, Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in
sodelavcev, druga knjiga (1956–1966), Ljubljana 1969.

• Univerza v Ljubljani, Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih
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