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1 POROČILO DEKANA 
 
 

 
Na Pravni fakulteti v Ljubljani smo v letu 2006 nadaljevali z zasnovo študijskih programov v skladu z bolonjsko reformo. 
V okviru programa, smo tudi v preteklem študijskem letu študentom 4. letnika ponudili preko 40 izbirnih predmetov, vsem študentom pa predavanja Latinščina, Retorike 
in Izbrana poglavja Kanonskega prava, ki obsegajo dodatne vsebine in pravniku nedvomno koristijo pri njegovem delu.  
Konstantna so tudi prizadevanja glede gostovanja tujih profesorjev, saj želimo s posameznimi dodatnimi predavanji v tujem jeziku in v različnih organizacijskih oblikah 
med drugim tudi pospešiti izmenjavo študentov, še zlasti v programu Socrates Erasmus.  
 
Na tem mestu ponovno poudarjam, da fakulteta nikakor nima dovolj kadrovskih potencialov, kar pomeni, da je praktično nemogoče zagotoviti vrhunski pouk v smislu 
ukvarjanja s posameznimi študenti. Tega dejstva nikakor ne gre prezreti, saj še vedno velja, da vsa reformna prizadevanja po svetu poudarjajo potrebo po zmanjšanju 
predavanj in delu v manjših skupinah. Z obstoječo kadrovsko zasedbo tega preprosto ni mogoče zagotoviti, ob tem pa kakovost dela nujno trpi in bi bilo nujno najti 
ustrezne rešitve. 
 
V študijskem letu in 2006/2007 smo razpisali več smeri podiplomskega magistrskega študija in sicer: civilno in gospodarsko pravo, ustavno pravo, javna uprava, 
kazenskopravne znanosti in kriminologija, mednarodno pravo, teorija prava in države ter študij rimskega prava in pravne zgodovine.  
 
Izvedenih je bilo več seminarjev in delavnic ter ena mednarodna konferenca. 
 
Tudi v letu 2006 so bile pomemben del življenja na fakulteti raznolike obštudijske dejavnosti, ki študentom omogočajo tesnejše sodelovanje z učitelji in vplivnimi 
strokovnjaki iz pravnega in gospodarskega življenja. Posebej privlačno je sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih v simuliranih sodnih in arbitražnih sporih, na voljo pa 
so tudi številne možnosti udejstvovanja na športnem in kulturnem področju. 
 
Med študijem imajo študentje številne možnosti za izpopolnjevanje svojega znanja na poletnih šolah, ki jih pogosto organiziramo v sodelovanju s profesorji s tujih fakultet, 
in drugih neobveznih oblikah izobraževanja ter učenja tujih jezikov na tečajih, ki jih fakulteta posebej organizira (nemščina, francoščina, španščina, ruščina).  

V okviru Mednarodnega foruma Pravne fakultete, ki že od leta 1994 gosti najuglednejše goste iz Slovenije in tujine, ki predavajo o pravnih vidikih problemov v različnih 
delih sveta je bil izvedenih 6 predavanj. 

Pravna fakulteta že nekaj let aktivno podpira sodelovanje svojih študentov na sedmih evropskih in svetovnih tekmovanjih študentov prava. Takšna tekmovanja pomenijo 
za fakulteto preizkus njene 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 na študij na najbolj ugledne fakultete tako v Evropi kot v ZDA.  
Pravna področja, ki jih spodbujajo takšna tekmovanja in na katerih so se študenti Pravne fakultete tudi v letu 2006 odlično uvrščali, so različna:  pravu Evropske unije sta 
posvečena Central and East European Moot Court Competition in prestižni European Law Moot Court Competition, kjer vsakoletni finale poteka v Luxemburgu, na sedežu 
Sodišča Evropskih skupnosti (eden od regionalnih final letos pa pred tem prav na naši fakulteti!), v Strasbourgu pred Evropskim sodiščem za človekove pravice sodelujemo 
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na  tekmovanju René Cassin, s področja mednarodnega trgovinskega in arbitražnega  prava tekmujemo vsako leto na Dunaju  v okviru Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot Court Competition, s področja mednarodnega javnega prava se udeležujemo tekmovanj The Annual International Asylum Law Moot Court 
Competition in Regional Friedrich Born Moot Court Competition ter verjetno najprestižnejšega svetovnega tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition, ki poteka vsako leto v Washingtonu, ZDA. 
 
V okviru Gospodarskega foruma gostimo najuglednejše slovenske gospodarstvenike, ki študente seznanjajo s praktičnimi izkušnjami, pridobljenimi pri svojem delu. 
Študenti imajo tako priložnost, da se srečajo z vodilnimi predstavniki slovenskega gospodarstva.. 
 
Pravna fakulteta za svoje študente, ki jih aktualna ekonomska vprašanja posebej zanimajo, organizira tudi ekonomski klub. V letošnjem študijskem letu so študenti 
razpravljali o reformnem paketu slovenske vlade. Člani ekonomskega kluba so prevzeli posamezne točke iz programa reform in jih predstavili na srečanjih. Vsaki 
predstavitvi je sledila kritična razprava.  
 
Na fakulteti smo nadaljevali tudi s ciklusom Pravo in film, ki sicer poteka že osmo leto. Po vsakokratni projekciji filma z bolj ali manj neposredno pravno tematiko, ki ga s 
sodelovanjem mentorja predlagajo študenti, se o vsebini filma razvije debata.  
 
V okviru raziskovalno – debatne (historične) skupine, ki deluje že šesto leto, je vsako študijsko leto izbrana krovna tema, znotraj katere si študenti izberejo podteme, ki jih 
predstavijo kolegom. Na splošno so tema in vsa srečanja zasnovana precej na široko in združujejo pravne, pravno zgodovinske, antropološke, filozofske in druge poglede 
na posamezno vprašanje.  
 
 
Poleg pedagoškega dela je fakulteta že od svoje ustanovitve središče razvoja pravne znanosti in misli na Slovenskem. V osmih 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 možnost 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 tako večinoma z lastnimi sredstvi bogati svojo moderno knjižnico, katere celotna zbirka knjižničnega gradiva obsega 121.192 enot, naročenih 
pa je 139 tujih in 26 domačih revij. 
Že 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) in v letu 2006 izdala tretjo dvojno številko. Od ustanovitve lastne založniške dejavnosti, ki jo sestavljajo zbirke Littera, 
Scripta in Manet je fakulteta izdala več kot 55 najrazličnejših učbenikov, monografij in drugih publikacij.  
Poleg številnih individualnih mednarodnih stikov in tako aktivne kot tudi pasivne udeležbe naših profesorjev na najrazličnejših znanstvenih konferencah v tujini, smo na 
fakulteti pripravili poletne šole ter nekatera znanstvena srečanja z mednarodno udeležbo. 
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Na področju študijske dejavnosti je Pravna fakulteta skorajda v celoti izpolnila postavljene cilje, saj smo povečali število in kvaliteto diplomantov, posodobili in dopolnili 
študijski program dodiplomskega in podiplomskega študija, ter uvedli nove izbirne predmete. Ocenjujemo, da smo tudi izboljšali pogoje izrednega študija, nismo pa 
vzpostavili študija na daljavo.  
Prav tako smo na magistrskem študiju povečali število potekajočih študijev ter povečali število vpisanih študentov.  
V okviru drugih razvojnih ciljev fakultete smo z novo pridobljenimi projekti intenzivirali raziskovalno dejavnost, izboljšali dostop do knjižničnega gradiva, razširili založniško 
dejavnost ter pripravili nekaj strokovnih in znanstvenih srečanj ter poletnih šol.  
Na področju mednarodne dejavnosti beležimo 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 smo uspeli pridobiti nove mlade raziskovalce, več zaposlenih je napredovalo pri izvolitvah v naziv, vzpostavili smo tudi nekaj 
povezav s strokovnjaki v pravosodju, upravi in gospodarstvu.  
Na področju informatizacije smo še posodobili sisteme e-referat, e-študent, e-dekanat in e-profesor ter celotno poslovno informatiko. 
  
 
 
 

2 POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE 
Poslanstvo članice je, izhajajoč iz poslanstva UL, zlasti izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja prava, tako v okviru javne službe kot tudi zunaj 
nacionalnega programa:  

• izobraževanje 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.  
 

3 PREDSTAVITEV FAKULTETE 
 
Fakulteta izvaja program za pridobitev univerzitetne izobrazbe pravne smeri, ki se izvaja kot redni ali izredni študij. 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 Univerze v Ljubljani izvaja podiplomski študij za pridobitev specializacije, magisterija in doktorata znanosti. Podiplomski študijski programi so namenjeni 
predvsem univerzitetnim diplomiranim pravnikom, zato se neposredno povezujejo z dodiplomskim univerzitetnim programom prava. Vendar pa se ti programi povezujejo 
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tudi z drugimi znanstvenimi področji, kar omogoča tudi vpis diplomantom drugih fakultet. Kreditni sistem omogoča tudi, da se v podiplomski študij vključijo kandidati, ki so 
se podiplomsko izobraževali v kakšni drugi univerzitetni ali izven univerzitetni obliki. 
Podiplomski študij se praviloma izvaja na vseh pravnih in z njimi tesno povezanih področjih, ki jih znanstvenoraziskovalno in pedagoško goji Pravna fakulteta. Te smeri 
podiplomskega študija prava so zlasti ustavno pravo, teorija države in prava, javna uprava, kazensko pravo, kriminologija, mednarodno pravo, civilno in gospodarsko 
pravo, delovno pravo in pravo socialne varnosti, rimsko pravo in pravna zgodovina ter področje pravnoekonomskih znanosti. Značilnost podiplomskega študija prava je 
njegova naravnanost na mednarodno, predvsem evropsko raven. 
Programi podiplomskega študija konceptualno v celoti temeljijo na kreditnem sistemu, ki omogoča večjo gibljivost študija in pridobivanje kreditnih točk tudi z drugimi 
oblikami znanstvenega in strokovnega dela študentov, ne samo z izpiti. 
 
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 tega programa.  
 
V okviru založniške dejavnosti fakultete smo izdali že 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 možnost 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 možnost 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. 
 
 
 

4 USMERITVE IN CILJI FAKULTETE 

4.1 Zakonske in druge pravne podlage 
-    Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003)   
- Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS 119/2006) 
- Nacionalni program visokega šolstva RS (Ur. l. RS št. 20/02) 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti /ZRRD/ (Ur.l. RS, št. 96/2002) 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) 
-     Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani /OdPUL-1/ (Ur.l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 79/2004, 69/2004) 
- Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS 64/01), 
- drugi interni splošni akti Univerze v Ljubljani (Pravilnik o delovanju službe 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, …) 
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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) in Zakona o 
računovodstvu  (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002).   
 
Fakulteta  je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah (Uradni list RS 79/99) in Zakona o računovodstvu (Uradni list 23/99).  

4.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela 
- Ostati najpomembnejša pravna izobraževalna 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 podvojiti število tujih študentov; 
o nekajkrat povečati število gostovanj učiteljev PF na tujih univerzah in gostujočih profesorjev na PF; 
o vzpostaviti skupne (predvsem podiplomske) programe z nekaj najboljšimi univerzami v soseščini. 
 

- Ostati raziskovalna institucija na področju prava najpomembnejša znanstvena institucija na tem področju v Sloveniji 
o povečati delež 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 državnimi organi ter institucijami EU in mednarodnih organizacij tako neposredno kot v okviru 

inštitutov, katerih ustanovitelj je fakulteta. 
 

- Zadržati politično neodvisnost in povečati znanstveno, izobraževalno in finančno avtonomijo 
 

- Zagotavljati vklapljanje v evropske in svetovne tokove izobraževanja 
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 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 življenja študentov. 
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4.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2006 

Priprava novih študijskih programov v skladu z bolonjsko deklaracijo  

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 vzdrževanje raznih oblik multilateralnega sodelovanja 

Vzpostavitev in koordinacija bilateralnega sodelovanja z univerzami, s katerimi naša univerza še nima vzpostavljenih institucionalnih oblik sodelovanja 

Koordinacija in dajanje predlogov za poglobitev sodelovanja s tistimi univerzami v tujini, s katerimi imamo že 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 s Slovenci v zamejstvu in po svetu 

Sodelovanje v večstranskih iniciativah  

Sodelovanje na podlagi bilateralnih in meddržavnih sporazumov 

Sodelovanje z neevropskimi državami 
 

5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih dejavnosti 

5.1 Izobraževalna dejavnost  
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5.1.1 Dodiplomski študij 
 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2006 Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik 
Priprava študijskih programov v skladu z bolonjsko 
reformo 
 

Osnutek programov realizirano 

 
 
 
Kazalniki: 

Pričakovani rezultati v 
študijskem letu 2006/2007 

(Leto 2006) 

Realizacija v študijskem letu 
2006/2007 
(Leto 2006) Kazalnik 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 
Prehodnost študentov iz 1. v 2. 
letnik v % 

0,81 0,81 0,97 0,97 

Odstotek ponavljavcev     0,13 0,13 0,06 0,06
Povprečno število let trajanja 
študija na študenta – visoki 
strokovni programi 

    

Povprečno število let trajanja 
študija na študenta – 
univerzitetni programi 

5    5 5 5

- prehodnost iz 1. v 2. letnik:  
o za študijsko leto 2006/2007: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2006/2007 se deli 

s številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2005/2006; 
- odstotek ponavljavcev:  

o za študijsko leto 2006/2007: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom vseh študentov rednega 
dodiplomskega študija brez absolventov; 

- povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni programi:  
o Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante visokih strokovnih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja 

(2006) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov; 
- povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni programi:  

o Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja 
(2006) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov. 
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5.1.2 Podiplomski študij 
 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2006 Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik 
Izvesti študijsko leto čim uspešneje tudi z vidika  
prehodnosti.  

Napredovanje skoraj polovice vpisanih 
študentov magistrskega študija v višji letnik. 

Uresničeni rezultati so višji od pričakovanih. Poglavitni 
razlog je krajši čas študija zaradi pričakovanega 
zaključevanje izobraževanja po programu 
znanstvenega magisterija in priprave uvedbe 
bolonjskih programov. 

 
Kazalnik: 

Pričakovani rezultati v študijskem 
letu 2006/2007 

Realizacija v študijskem letu 
2006/2007 

Kazalnik V sofinanciranih 
študijskih 

programih 

V 
nesofinanciranih 

študijskih 
programih 

V sofinanciranih 
študijskih 

programih 

V 
nesofinanciranih 

študijskih 
programih 

Odstotek 
prehodnosti 

študentov iz prvega  
v drugi letnik 
magistrskega 

študija 

 
 
- 

 
 

45% 

 
 
- 

 
 

72,03% 

 

 

5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 
Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2006 Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik 

Okrepitev mednarodne raziskovalne dejavnosti Pridobitev projektov realizirano 
 
 
 

5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 
 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2006 Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik 
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Tempus projekt: Reforming Croatian Legal Education Izvedba projekta v celoti realizirano 
Projekt ESS - VS – 06-16 
 

1. faza  realizirano 

Izmenjava v okviru programa Socrates Erasmus 
 

Povečanje števila študentov na izmenjavi realizirano 

 
 
 
 
 
 
Kazalniki: 

Dodiplomski študij 
 Podiplomski študij 

Kazalnik Načrt za 
študijsko leto 

2006/07 

Realizacija za 
študijsko leto 

2006/07 

 
Načrt za 

študijsko leto 
2006/07 

 

Realizacija za 
študijsko leto 

2006/07 
 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 
tujini 

61    61

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v 
Sloveniji 

13    13

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 
sodelujejo pri pedagoškem procesu 

    8 5

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči 
profesorji 

    10

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 
izobražujejo v tujini 

    1

Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 
Slovenijo 

    

Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 
Slovenije v tujino 

    

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: 
 
 
 

5. 5 Knjižnična dejavnost 

 (Opomba: Uporabnike knjižnice, kazalnike in podatke o odprtosti knjižnice je treba vpisati za univerzitetno knjižnico, za druge so te rubrike neobvezne.) 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2006 Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik 
Obdelava gradiva Obdelava novega gradiva v celoti in 

starega po potrebi in zmožnostih 
Novo gradivo obdelano v celoti, staro glede na 
potrebe izposoje. 

Kakovostni servisi uporabnikom 
 

Dostop do gradiva, kakovostna izposoja, 
nudenje potrebnih informacij, 
medbibliotečna izposoja 

Cilji realizirani. 

Izobraževanje zaposlenih 
 

Spremljanje novosti, udeležba na tečajih v 
organizaciji IZUM in NUK. 

Realizirana udeležba na izbranih tečajih. 

 

Uporabniki knjižnice 
Kategorije uporabnikov Načrt za leto 2006 Realizacija 2006 

Študenti – dodiplomski, redni 4.500 4.074 
Študenti – dodiplomski, izredni 1.300 1.097 
Študenti – podiplomski 860 712 
Srednješolci   23
Zaposleni   100 102
Upokojenci   8
Tuji državljani 40 20 
Drugi uporabniki 2.100 1.537 
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Kazalniki 
Kazalnik Načrt za leto 2006 Realizacija 2006 

Število aktivnih uporabnikov 
knjižnice 8.900  7.573

Delež aktivnih uporabnikov z 
univerz (študenti, visokošolski 
učitelji in sodelavci, raziskovalci 
in strokovni sodelavci) 

6.760  6.131

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva in število zakupljenih ali 
nabavljenih elektronskih enot  

1.500  1.516

Število pregledanega gradiva v 
elektronski obliki     evidenca ni mogoča 

Število organiziranih 
izobraževanj za uporabnike   15

Komentar: 

 

5.7 Upravne naloge fakultete  
 

Kratkoročni prednostni cilji fakultete Pričakovani rezultati v letu 2006 Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik 
Povečanje uporabe elektronskega poslovanja, 
vzpostavitev brezžičnega internetnega omrežja za 
študente 

Vzpostavitev brezžičnega omrežja realizirano 

 
 

  

 
 

  

 

Kazalniki: 

Kazalniki Načrt za študijsko leto  2006/2007 
(Leto 2006) 

Realizacija za študijsko leto  2006/2007 
(Leto 2006) 

Število študentov na računalnik   48 48
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Odstotek elektronskih prijav na izpite 60 58 

o Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija 
brez absolventov. 

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. 

 

5.10 Interesna dejavnost študentov 

5.10. 1Interesna dejavnost študentov na fakulteti 
Vpisati je treba številko in datum seje študentskega sveta, na kateri je bilo sprejeto poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov. 
 

Kratkoročni prednostni cilji fakulteti Pričakovani rezultati v letu 2006 Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik 
Pravna klinika Nadaljevanje in razširitev Realizirano, priprava sporazuma o sodelovanju z 

UNHCR 
Tutorstvo – ŠS PF Vzpostavitev redne pomoči pri študiju Realizirano za 4 predmete 1. letnika 

 

5. 11 Druga dejavnost fakultete 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2006 Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik 
Povečanje založniške dejavnosti 
 

Izdaja večjega števila publikacij realizirano 
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5. 12. 2 Nakup opreme 
 

Viri sredstev in njihov 
delež pri opremi (v % ali 

v mio SIT) - NAČRT ZA 
LETO 2006 

Viri sredstev in njihov delež pri 
investiciji v letu 2006 (v %) 

Obrazložitev razlik med 
načrtom in realizacijo Št. 

prioritete 
Zap. 
št. Oprema 

Namen 
opreme 

 

Vrednost 
opreme v 
letu 2006 v 

000 SIT MVZT ARRS Drugo MVZT ARRS Drugo Drugo 
 
 

1     nadgradnja
strežnikov 

1.000      100  

 
 

2          Računalniška 
oprema 

2.443 80 20

 
 

           

 

  
 
 

5. 13. 2 Kadrovski načrt in realizacija 
 
Število redno zaposlenih: načrt za leto 2006 in stanje na dan 31. 12. 2006 
 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
2006 - NAČRT 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
2006 - REALIZACIJA Odstopanje realizacije od načrta  Tarifna 

skupina Delovno mesto oz. naziv 
Št. vseh 

zaposlenih 
Št. zaposlenih v 

FTE 
Št. vseh 

zaposlenih 
Št. zaposlenih v 

FTE Št. vseh zaposlenih Št. zaposlenih v FTE 
a       b c d e f g=e-c h=f-d

VISOKOŠOLSKI UČITELJI,  VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI 
IX.     Redni profesor 17   13.8 19 15.8 2 2
        Izredni profesor 13 11.4 13 11.4
        Docent 4 4 2 2
 Lektor z doktoratom       
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 Asistent z doktoratom 10 10 12 12 2 2 
 Bibliotekar z doktoratom       
VIII. Lektor z magisterijem       
        Višji predavatelj
 Asistent z magisterijem 4 4 2 2 2 2 
 Bibliotekar z magisterijem       
VII.       Predavatelj 
        Lektor
        Asistent 1 1 1 1
        Bibliotekar
      Učitelj veščin 2 1.2 3 2.2 1 1
         Strokovni svetnik
 Višji strokovni sodelavec       
        Strokovni sodelavec
VI.        Laborant, tehniški sodelavec
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN 
LABORANTI 

51      45.4 52 46.4 7 7

RAZISKOVALCI IN SODELAVCI  
IX. i svetnik      Znanstven  
        Višji znanstveni sodelavec
        Znanstveni sodelavec
        Višji raziskovalno-razvojni asistent
        Višji raziskovalno-razvojni sodelavec
        Samostojni strokovni sodelavec
       Asistent z doktoratom 
VIII. Mladi raziskovalec z magisterijem 1 1 1 1   
        Raziskovalec z magisterijem
 Višji raziskovalec z magisterijem       
 Samostojni raziskovalec z magisterijem       
       Asistent z magisterijem 
VII.        Mladi raziskovalec 6 6 8 8 2 2
        Raziskovalec 1 1 1 1
        Višji raziskovalec
        Samostojni raziskovalec
       Strokovni sodelavec v humanistiki 
       Asistent 
VI.         Laborant (tehniški sodelavec)
V.       Laborant 
SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI 8 8 10 10 2 2 
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ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 
IX. IK od 6,80 dalje 17 13.8 19 15.8 2 2 
 IK od 5,60 do 6,40 13 11.4 13 11.4   
 IK od 4,70 do 5,30 4 4 2 2 2 2 
 IK od 4,00 do 4,40 10 10 12 12 2 2 
VIII. IK od 6,80 dalje       
 IK od 5,60 do 6,40       
 IK od 4,70 do 5,30       
 IK od 4,00 do 4,40       
VII. IK od 6,80 dalje       
 IK od 5,60 do 6,40       
 IK od 4,70 do 5,30 1 1 1 1   
 IK od 4,00 do 4,40 1 1   1 1 
 IK od 3,25 do 3,80 8 8 7 7 1 1 
VI.        5 5 5 5
V.        9 9 11 11 2 2
IV.        
III.        
II.        
I.        1 1 1 1
SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH       25 25 25 25
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 84 79.2 81 76.2 8 8 
 
Navodila za izpolnjevanje tabele: 
Stolpec c: vpiše se nominalno število vseh redno zaposlenih NA DAN 31. 12. 2006. 
Stolpec d: vpiše se število vseh redno zaposlenih tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 % delovnega časa=0,2 ipd.  
Stolpec e: Iz Programa dela za leto 2006 se prepiše podatek o načrtovanem številu vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2006.  
Stolpec f: Iz Programa dela za leto 2006 se prepiše podatek o načrtovanem številu zaposlenih v FTE  na dan 31. 12. 2006.  
Stolpec g: Vpiše se razlika med stolpcem c in e. 
Stolpec h: Vpiše se razlika med stolpcem d in f.  
 
Podatke se vpisuje za delovna mesta, ki jih zasedajo zaposleni, in ne po njihovih izvolitvah v naziv ali stopnji izobrazbe.  
 
Obrazložitev razlik med realizacijo in načrtom je obvezna.  
Fakulteta je pri zaposlovalni politiki odvisna od lastnih sredstev, ki jih pridobiva na trgu. Za zagotovitev in ohranitev nemotenega in kvalitetno opravljenega pedagoškega dela, 
je fakulteta zaposlila pedagoške delavce.  
 
Število zunanjih sodelavcev: načrt za leto 2006 in stanje na dan 31. 12. 2006 
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Zunanji sodelavci na dan 31. 12. 2006 
NAČRT 

Zunanji sodelavci na dan 31. 12. 2006 
REALIZACIJA 

 Število FTE Število FTE Obrazložitev razlik 

A B C    D E F
Visokošolski učitelji      2 0.7 2 0.7
Visokošolski sodelavci 1 0.2 2 0.4 Podjemna pog. za predavanja 

tujega jezika v zimskem semestru. 
Raziskovalci      
Strokovni sodelavci      
Zaposleni na spremljajočih delovnih mestih      
SKUPAJ 3     0.9 4 1.1
 
Opombe: 
Poimenovanje je povzeto po Zakonu o visokem šolstvu. Zunanji sodelavci so delavci, ki imajo z univerzo nimajo sklenjenega rednega delovnega razmerja, ampak podjemno 
oziroma avtorsko pogodbo. 

 

Izvolitve v naziv v letu 2006 
 

Naziv 

Načrtovano 
število izvolitev 
v naziv v letu 

2006 

Realizirano 
število izvolitev 
v naziv v letu 

2006 

Obrazložitev razlik med načrtom in realizacijo 

Redni profesor 2  Habilitacijska komisija UL ni dala soglasja za 
izvolitev v višji naziv 

Znanstveni svetnik    
Izredni profesor 3 1 Habilitacijska komisija UL ni dala soglasja za 

izvolitev v višji naziv 
Višji znanstveni sodelavec    
Docent 2 3 Ponovna izvolitev v isti naziv 
Znanstveni sodelavec    
Višji predavatelj    
Predavatelj    
Asistent    2 2
Učitelj veščin    
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Strokovni svetnik    
Višji strokovni sodelavec    
Strokovni sodelavec    
Bibliotekar    

 
 
 
 

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2006 
 

 
SKUPAJ Pridobivanje 

izobrazbe V. 
Stopnje 

Pridobivanje 
izobrazbe VI. 

stopnje 

Pridobivanje 
izobrazbe VII. 

stopnje 

Podiplomsko 
izobraževanje 

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja in 

tečaji 
NAČRT 2006   2 2 1  6 
REALIZACIJA 

2006 
        2 3 1 8 (COBISS in

računalniški tečaji) 

Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število načrtovanega izobraževanja v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 ter 
naštejte prevladujoče načrtovane oblike izobraževanja (npr. računalniški tečaji).  
 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2006 
 

 SKUPAJ Podiplomsko 
izobraževanje Strokovno usposabljanje Krajša usposabljanja in 

tečaji Sobotno leto 

NAČRT 2006      
REALIZACIJA 

2006 
     

Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število načrtovanega izobraževanja v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 ter 
naštejte prevladujoče načrtovane oblike izobraževanja.  
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Število registriranih raziskovalcev 
 

Število registriranih 
raziskovalcev 

 

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, 
raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev 
Vsi 

od tega s 
statusom 

mladi 
raziskovalci 

Načrt  31. 12. 2006    
Realizacija 31. 12. 2006 59 49 7 
 

 

Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno) 
 

 

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, 
raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev 

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih 
sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v 
znanstveno 

raziskovalni oziroma 
strokovno raziskovalni 

naziv 

Št. vseh raziskovalcev 
in strokovnih 

sodelavcev, ki imajo 
tudi izvolitev v naziv 

visokošolskega učitelja 
oziroma 

visokošolskega 
sodelavca 

Načrt  31. 12. 2006    
Realizacija 31. 12. 
2006 

   

Opomba: Kot izhodišče se upošteva zasedba delovnega mesta 
 
 
 

 23



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
 
       

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

 Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 
V letu 2006 so bili zastavljeni cilji skorajda v celoti doseženi.  

 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za 
izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

 Ocena notranjega nadzora javnih financ 

Ocena je priloga temu poročilu. 

 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 
prostora 

 Druga pojasnila 
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7.FAKULTETA V ŠTEVILKAH 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Število študijskih programov, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2006/2007, in načrt izvajanja študijskih programov za študijsko leto 2006/2007 

Dodiplomski študijski programi Podiplomski študijski programi 

Članica 
 

Visokošolski 
strokovni 
programi 

študijsko leto 
2006/07  
NAČRT 

Visokošolski 
strokovni 
programi 

študijsko leto 
2006/07  

REALIZACIJA 

Univerzitetni 
programi 

študijsko leto 
2006/07 
NAČRT 

Univerzitetni 
programi 

študijsko leto 
2006/07 

REALIZACIJA 

Specialistični 
programi 

za študijsko 
leto 2006/07 

NAČRT 

Specialistični 
programi 

za študijsko 
leto 2006/07 
REALIZACIJA 

Magistrski 
programi 
za študijsko 

leto 
2006/07 
NAČRT 

Magistrski 
programi 
za študijsko 
leto 2006/07 
REALIZACIJA 

Doktorski 
programi 

za študijsko 
leto 2006/07 

NAČRT 

Doktorski 
programi 

za študijsko 
leto 2006/07 
REALIZACIJA 

          1 1 7 7 7 7
           
           
SKUPAJ           1 1 7 7 7 7
 

Tabela 2: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2006/2007 
 
 

Članica 

Število 
programov za 

izpopolnjevane v 
študijskem letu 

06/07 
NAČRT 

Število študentov  
v programih za 

izpopolnjevanje v 
študijskem letu 

06/07 
REALIZACIJA 

Število 
študentov  v 
programih za 

izpopolnjevanje 
(od tega zadnji 

letnik) v 
študijskem letu 

06/07 
NAČRT 

Število 
študentov  v 
programih za 

izpopolnjevanje 
(od tega zadnji 

letnik) v 
študijskem letu 

06/07 
REALIZACIJA 

     
     
     

SKUPAJ     
 
 

Tabela 3: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2006/2007 
Članica Dodiplomski študij Podiplomski študij 
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Visokošolski strokovni 
programi 

Visokošolski strokovni 
programi 

Univerzitetni 
programi 

 

Univerzitetni 
programi 

Specialistični 
programi 

Magistrski programi Doktorski programi 

Redni 
študij 
06/07 
Načrt 

Redni študij 
06/07 

Realizacija 

Izred
ni 

študij 
06/07 
Načrt 

Izredni študij 
06/07 

Realizacija 

Redni 
študij 
06/07 
Načrt 

Redni 
študij 
06/07 

Realiza
cija 

Izredni 
študij 
06/07 
Načrt 

Izredni 
študij 
06/07 
Realiz
acija 

Štud. leto 
06/07 
Načrt 

Štud. 
leto 

06/07 
Realiza

cija 

Štud. 
leto 

06/07 
Načrt 

Štud. leto 
06/07 

Realizacij
a 

Štud. 
leto 

06/07 
Načrt 

Štud. 
leto 

06/07 
Realiza

cija 
PF               - - 158 148 40 44
               
               

SKUPAJ               
 

Tabela 4: Število diplomantov po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2006 
 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 
Visokošolski 

strokovni programi 
– redni študij 

Visokošolski 
strokovni programi 

– izredni študij 

Univerzitetni 
programi – redni 

študij 
 

Univerzitetni 
programi – izredni 

študij 

Specialistični 
programi 

Magistrski programi Doktorski programi 

Članica 

Leto 
2006 
Načrt 

Leto 2006 
Realizacija 

Leto 
2006 
Načrt 

Leto 2006 
Realizacija 

Leto 
2006 
Načrt 

Leto 2006 
Realizacija 

Leto 
2006 
Načrt 

Leto 2006 
Realizacija 

Leto 
2006 
Načrt 

Leto 2006 
Realizacija 

Leto 
2006 
Načrt 

Leto 2006 
Realizacija 

Leto 
2006 
Načrt 

Leto 2006 
Realizacija 

PF               - - 25 30 13 7
               
               
SKUPAJ               
 
 
 
 
 

Tabela 5: Kazalniki za izobraževalno dejavnost 
 

Kazalnik Članica Redni študij 
 

Izredni študij 
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Načrt za 
študijsko 

leto 06/07 
(leto 2006) 

Realizacija 
za študijsko 
leto 06/07 
(leto 2006) 

Načrt za 
študijsko 

leto 06/07 
(leto 2006 

Realizacija 
za študijsko 
leto 06/07 
(leto 2006) 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v %  0,81 0,81 0,97 0,97 
      
      Skupaj

univerza 
Odstotek ponavljavcev      0,13 0,13 0,06 0,06
      
      Skupaj

univerza 
Povprečno število let trajanja študija na 
študenta – visoki strokovni programi 

     

      
      Skupaj

univerza 
Povprečno število let trajanja študija na 
študenta – univerzitetni programi 

 5    5 5 5

      
      Skupaj

univerza 
 
 
Navodilo: 

o za študijsko leto 2006/2007: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2006/2007 se deli 
s številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2005/2006; 

- odstotek ponavljavcev:  
o za študijsko leto 2006/2007: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom vseh študentov rednega 

dodiplomskega študija brez absolventov; 
- povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni programi:  

o Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante visokih strokovnih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja 
(2006) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov; 

- povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni programi:  
o Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja 

(2006) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov. 
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7.2 Raziskovalna dejavnost 
 

Tabela 6: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah 
Raziskovalni 

program 2004-
2008 

Infrastrukturni 
programi 2004-

2008 
Temeljni projekti Aplikativni 

projekti 
Podoktorski 

projekti 
Članica Obdobje 

Število Št. FTE 
letno Število Št. FTE 

letno Število Št. FTE 
letno Število Št. FTE 

letno Število Št. FTE 
letno 

Predvideno 
št. CRPov v 
letu 2006 

Predvideno 
število 

znanstvenih 
sestankov/konfe
renc v letu 2006 

Predvideno 
št. drugih 

projektov v 
letu 2006 

Stanje 
31.12.06 

1             2,2 1 0,39 3 1,6
 

5 

Št. novih 
projektov 
v letu 06 

          3   

               Stanje
31.12.06 

               Št. novih
projektov 
v letu 06 
Stanje 
31.12.06 

              

Št. novih 
projektov 
v letu 06 

             

               
               
               
               
SKUPA               J 
Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala univerza. 
 

Tabela 7: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2006 in načrt za leto 2006 
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7.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

Tabela 8: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju 
Dodiplomski študij 

 Podiplomski študij 

Kazalnik Članica Načrt za 
študijsko 

leto 
2006/07 

Realizacija  
za študijsko 
leto 2006/07 

Načrt za 
študijsko leto 

2006/07 

Realizacija  
za študijsko 
leto 2006/07 

Število študentov, ki opravljajo del študija 
v tujini 

    61 61

Število tujih študentov, ki opravijo del 
študija v Sloveniji 

     13 13

Število gostujočih profesorjev, ki 
sodelujejo pri pedagoškem procesu 

PF     8 5

Število profesorjev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu v tujini kot 
gostujoči profesorji 

PF    
10 

 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 
izobražujejo v tujini 

PF     1

Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 
Slovenijo 

     

Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 
Slovenije v tujino 

     

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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7.4 Knjižnična dejavnost 
 

Tabela 9: Kazalniki za knjižnično dejavnost 
 

Visokošolska 
knjižnica 

 

Obdobje Število aktivnih 
uporabnikov knjižnice 

Delež 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 

knjižnici lahko dostopajo 
do informacij 

Načrt za leto 
2006 

 
8.900 6.760    1.500 13

 Realizacija za 
leto 2006 

 
7.573 6.131    1.516 12

Načrt za leto 
2006 

 
    

 Realizacija za 
leto 2006 

 
    

SKUPAJ 
  

    12
 
 

7.5 Upravne naloge univerze 

Tabela 10: Kazalniki informatizacije univerze 

Kazalniki Članica 

Načrt za 
študijsko 

leto 
2006/2007 

Realizacija 
za študijsko 

leto 
2006/2007 

Število študentov na računalnik 
 

   

    
    
 SKUPAJ   48 48

 30



Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 
 
       

Odstotek elektronskih prijav na izpite    
    
    
    
   SKUPAJ 5860

o Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija 
brez absolventov. 

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. 
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