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1. UVOD 

 

 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: PF) je v letu 2014 poslovala uspešno in si 

prizadevala za zagotavljanje kakovosti na vseh področjih svojega delovanja. Ukrepi in dosežki v letu 

2014 in izzivi za leto 2015 so predstavljeni v nadaljevanju tega poročila. 

2. POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE V LJUBLJANI TER ČLANICE 

 

 

Poslanstvo Univerze v Ljubljani  

 
Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati 

odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti, 

umetnosti in tehnike. Na teh področjih skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti, posebej z razvojem 

slovenske strokovne terminologije. 

 

Na osnovi lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje kritično 

misleče vrhunske znanstvenike, umetnike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega 

razvoja, ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju 

človekovih pravic. Posebno skrb namenja razvoju talentov. 

 

Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij. Izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti 

in umetnosti z drugimi Univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delež 

v slovensko in svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje med študente in druge uporabnike. 

 

Sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z 

državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo. S tem pospešuje uporabo svojih 

raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju. Z dejavnim odzivanjem 

na dogajanja v svojem okolju predstavlja kritično vest družbe. 

 

 

Vizija Univerze v Ljubljani 
 

Univerza v Ljubljani bo leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki 

ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja. 

 

Poslanstvo in vizija Pravne fakultete 
 

PF je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in drugih 

sodelavcev. Njena visoka akademska odličnost temelji na kakovostni izvedbi študijskih programov, 

stalni interakciji s spreminjajočim pravnim okoljem in razvijajočo sodno prakso ter vpetosti njenih 

članov v družbeno okolje. Družbena odgovornost PF je trdna podpora vladavini prava in pravni državi 

kot najvišji civilizacijski vrednoti. 

 

PF bo še naprej zasledovala svoj cilj in ostala najboljša pravna šola v državi, kateri diplomanti bodo 

najboljše usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših pravniških poklicev v pravosodju in sposobni 

vključevanja v mednarodni prostor. Prizadevali si bomo uvrstiti se med pravne šole, ki v svetovnem 

merilu izstopajo s svojo odličnostjo in kakovostjo ter sodobnim in ustvarjalnim pristopom k pravnemu 

študiju. 

 

PF izvaja pedagoško in znanstveno raziskovalno delo. PF izvaja nacionalni  raziskovalni in razvojni 

program kot del obveznega pedagoškega dela in v sklopu temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih 

projektov. Raziskovalno in razvojno delo kot del obveznega pedagoškega dela izvajajo visokošolski 

učitelji in visokošolski sodelavci na svojih področjih. PF si bo tudi v prihodnje prizadevala še 
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izboljšati kakovost študija, razširiti obseg in intenzivnost raziskovalnega dela na pravnem področju in 

še intenzivirati mednarodne povezave v okviru tega.  

 

Za postopno uresničevanje poslanstva in razvojne vizije in za razrešitev navedenih temeljnih razvojnih 

vprašanj potrebuje PF jasne strateške usmeritve ter iz njih izpeljane dolgoročne cilje. Te usmeritve in 

cilji so zajeti v Strategiji razvoja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 2013-2020, ki jo je sprejel 

senat PF na svoji 9. seji 23. junija 2014 in je dostopna na <http://www.pf.uni-

lj.si/media/strategijapf1.pdf>. 

 

3. IZVEDENE DEJAVNOSTI V LETU 2014 s samoevalvacijo 

 

3.1  PO DEJAVNOSTIH 

 

3.1.1 Izobraževalna dejavnost 

 

Upoštevaje tri poglavitne dolgoročne cilje na področju izobraževanja Univerze v Ljubljani do leta 

2020, ki so nekoliko zmanjšati število študentov, povečati število diplomantov za tretjino in povečati 

kakovost diplom in zmanjšati razdrobljenost programov, je tudi ena od poglavitnih usmeritev PF dvig 

kakovosti na področju izobraževanja. Izhajajoč iz Strategije razvoja Pravne fakultete univerze v 

Ljubljani 2013–2020 zasleduje PF na področju izobraževanja naslednje poglavitne cilje: 

 

 izobraziti široko razgledanega pravnika, ki se bo znal samostojno in kreativno soočati z 

družbenimi izzivi; 

 povečati kakovost izvedbe študijskih programov na vseh stopnjah študija; 

 povečati uspešnost in učinkovitost študija; 

 tesneje povezati znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost; 

 okrepiti sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi znotraj in zunaj UL; 

 okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju; 

 intenzivneje povezati izvedbo pedagoškega procesa z družbenim okoljem, predvsem z 

vključevanjem strokovnjakov iz pravosodja. 

 

3.1.1.1 Prva stopnja z evalvacijo študijskih programov 

 

Tudi za leto 2014 lahko ugotovimo, da je najpomembnejši dejavnik, ki je vplival na gibanje 

kazalnikov kakovosti na področju izobraževalne dejavnosti neustrezna ureditev študijskega programa 

v obliki ločene prve in druge bolonjske stopnje. Ker je bil ta dejavnik že v preteklih letih izpostavljen 

kot ena od ključnih pomanjkljivosti na tem področju, je bistvenega pomena za zagotavljanje kakovosti 

izobraževanja nadaljevanje prizadevanj za uvedbo enovitega petletnega magistrskega študija prava (za 

kar je potrebna tudi sprememba veljavne zakonodaje) in razprave o vsebinski zasnovi tega študijskega 

programa.  

 

Ta prizadevanja so v letu 2014 prinesla nekaj pomembnih premikov k zastavljenemu cilju. Med 

najpomembnejšimi je gotovo uskladitev in sprejem vsebinske zasnove novega enovitega petletnega 

magistrskega študija prava,
1
 ki je plod intenzivne razprave na ravni celotne fakultete, z vključitvijo 

vseh ključnih deležnikov, opredelitvijo poglavitnih prednosti in slabosti obstoječega programa ter 

interesov vseh udeleženih ter ciljev samega pravnega izobraževanja. Temeljito in odprto razpravo o 

tem sklopu vprašanj lahko razumemo kot enega od dejavnikov za zagotavljanje kakovosti končnega 

rezultata. 

 

                                                           
1
 Zadnje uskladitve so bile sprejete na 9. seji senata Pravne fakultete v Ljubljani v študijskem letu 

2013/2014 23. junija 2014.  
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Kljub temu pomembnemu koraku pa mora fakulteta tudi v prihodnje intenzivno nadaljevati z 

aktivnostmi v smeri doseganja tega strateškega cilja na področju študijske dejavnosti. Za dejansko 

uvedbo enovitega petletnega magistrskega študija prava mora fakulteta namreč okrepiti prizadevanja 

za ustrezno prilagoditev pravne podlage, ki bo omogočala takšno zasnovo pravnega študija, ter 

poskrbeti za uspešno akreditacijo novega študijskega programa.  

 

Fakulteta je tudi v letu 2014 uspešno zasledovala enega od svojih in univerzitetnih strateških ciljev, tj. 

postopnega zmanjšanja števila (novih) študentov. Trend zmanjševanja skupnega števila, ki se 

nadaljuje tudi v tekočem študijskem letu, je mogoče opazovati že nekaj let: od študijskega leta 

2011/2012, ko je na fakulteti študiralo več kot 2.000 študentk in študentov, je njihovo skupno število 

vsako leto nekoliko padlo in znaša v letošnjem letu (2014/2015) 1487 študentov. To je med drugim 

posledica bistvenega znižanja števila razpisanih mest (v prvi letnik prvostopenjskega študija), 

opaznega zlasti v študijskih letih 2013/2014 in 2014/2015, ko je bilo razpisanih le 256 mest na rednem 

študiju (in dodatnih 160 na izrednem študiju). Gre za znatno znižanje v primerjavi s preteklimi leti, saj 

je bilo na primer v študijskem letu 2012/2013 razpisanih 320 mest za redni študij in 160 za izredni, v 

študijskem letu 2011/2012 pa 380 za redni in 200 za izredni študij.  

 

 

 

V okviru razprav, ki potekajo na PF, se nakazuje možnost za še dodatno znižanje števila vpisnih mest, 

kar bi pripomoglo k zagotavljanju kakovosti v izobraževalnem procesu. Ne glede na to pa fakulteta ni 

opustila svojih prizadevanj za ponovno uvedbo sprejemnega izpita za vpis na študij prava, saj je cilj 

fakultete doseči, da se na študij vsako leto vpišejo študenti in študentke s čim ustreznejšimi 

sposobnostmi za študij prava (česar pa ni mogoče zagotoviti izključno z zmanjševanjem števila 

vpisnih mest).  

 

Nizka prehodnost študentov ter posledično dolgo povprečno trajanje študija podobno kot v preteklih 

letih ostajata pomembna dejavnika, ki negativno vplivata na enega od vidikov kakovosti 

izobraževalnega procesa. V primerjavi s preteklimi leti se podatki glede teh dejavnikov niso bistveno 

spremenili: prehodnost iz prvega v drugi letnik ostaja pod polovico vseh vpisanih v prvi letnik (tj. 

44,72 odstotka), iz drugega v tretji letnik pa se ne dvigne precej nad polovico vseh vpisanih v drugi 

letnik (tj. 55 odstotkov). Fakulteta se problemov zagotavljanja kakovosti povezanih z (nizko) 

prehodnostjo zaveda in zato že leta izvaja in tudi postopno izboljšuje raznovrstne ukrepe, katerih 

namen je (med drugim) izboljšanje prehodnosti študentov v začetnih letnikih študija.  

 

Tako fakulteta na primer vsako leto opravi analizo predmetov glede na prehodnost v kombinaciji z 

rezultati študentskih anket, s čimer poskuša opredeliti tiste točke v študijskem procesu, kjer v tem 

pogledu prihaja do največjih težav. K izboljšanju stanja v zvezi s tem problemom bistveno pripomore 

tudi vedno večji poudarek, ki ga fakulteta namenja sistemu tutorstva na vseh ravneh (tutorstvo za tuje 

študente na študijski izmenjavi, predmetno tutorstvo, uvajalno tutorstvo in tutorstvo za študente s 

posebnimi potrebami).
2
 Pomemben ukrep za povečanje prehodnosti (in boljših študijskih rezultatov 

                                                           
2
 Za podrobnosti o sistemu tutorstva glej točko 3.1.4.1 tega poročila. 

Število vpisanih na prvi stopnji študija v študijskem letu 2014/2015 

2014/15 

1. 

LETNIK 

2. 

LETNIK 

3. 

LETNIK 

4. 

LETNIK 

DODATNO 

LETO Skupaj 

Red. Izred. Red. Izred. Red. Izred. Red. Izred. Red. Izred.   

prvič 249 52 187 27 208 29 199 13 76 8 1048 

ponovno 77 14 44 7 5 4 0 0 0 0 151 

podaljšan 

status 2 0 3 1 0 0 3 1   10 

vpis po merilih 

za prehode 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Skupaj 328 66 234 35 213 33 202 14 76 8 1210 
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nasploh) je tudi spodbujanje sprotnega dela študentk in študentov, na primer s preverjanjem 

prisotnosti na vajah (zlasti v nižjih letnikih, kjer je problem prehodnosti najočitnejši). Postopno 

izboljšanje stanja glede prehodnosti pa je mogoče pričakovati tudi zaradi zmanjšanja števila 

razpisanih izpitnih rokov in drugih ukrepov, ki spodbujajo odgovorno pristopanje študentk in 

študentov k študijskim obveznostim. Sklepno pa je treba opozoriti, da težave v zvezi z nizko 

prehodnostjo kažejo tudi na ohranjanje trajne skrbi fakultete za visoko raven študijskih standardov in 

kakovost njenih diplomantov, ki jih ne želi za vsako ceno podrejati pragmatičnim interesom, tj. zgolj 

nominalnemu dvigu kakovosti. 

 

V letu 2014 se je začela spreminjati tudi struktura diplomantov. Na eni strani prihaja do postopnega 

zmanjševanja študentk in študentov, ki zaključujejo študij po starem univerzitetnem programu (z 

nazivom univerzitetni diplomirani pravnik oziroma univerzitetna diplomirna pravnica)
3
, na drugi strani 

pa je v letu 2014 dobila priložnost študij na drugi (bolonjski) stopnji zaključiti generacija študentk in 

študentov, ki je pred petimi leti na fakulteti prva začela s študijem po novem bolonjskem programu. V 

povezavi s tem lahko glede prehoda med prvo in drugo stopnjo študija kot pozitivno dejstvo 

izpostavimo, da se je večina tistih, ki so študij na prvi stopnji že uspeli zaključiti, odločila za 

neposreden prehod (nadaljnji vpis) na študij druge stopnje. Tako je v študijskem letu 2012/2013  

prvostopenjski bolonjski program zaključilo 77 študentov, v drugo stopnjo bolonjskega študijskega 

programa v letu 2013/2014 pa se je (prvič) vpisalo 85 študentov (skoraj vsi naši diplomanti in še nekaj 

tujcev), v študijskem letu 2013/14 pa je prvostopenjski program zaključilo 123 študentk in študentov, 

kar 120 pa se jih je nato v študijskem letu 2014/2015 vpisalo v program druge stopnje.
4
 Za izboljšanje 

kakovosti v tem delu izobraževalne dejavnosti pa si bo fakulteta prizadevala še naprej, in sicer z 

razmislekom o ustreznejšem načinu zaključevanja študija na prvi stopnji, tj. z nadomestitvijo 

obveznosti prvostopenjske diplomske naloge z opravljanjem dodatnih (izbirnih) izpitov.  

 

Pomemben prispevek k razvoju kakovosti študija na PF je tudi opravljena empirična raziskava o 

zaposljivosti diplomantov in njihovim zadovoljstvom s študijem. Na podlagi zbranih podatkov o 

zaposljivosti nekdanjih študentk in študentov je namreč mogoče dodatno preveriti način dela fakultete 

in načrtovati nekatere pomembne parametre, povezane s kakovostjo študija, kot je npr. vprašanje 

povečanja ali zmanjšanja vpisa ali potreb po prilagoditvi študijskih programov.  

 

Za kakovost v izobraževalnem procesu so na PF vedno bolj pomembne alternativne oblike 

poučevanja, ki vključujejo tudi aktivne metode učenja in poučevanja ter sodelovanje z okoljem v 

okviru študija.
5
 Tako se na primer pedagoško delo v okviru izvajanja študijskih programov vseskozi 

dopolnjuje s praktičnimi primeri ter neposrednim obiskovanjem najpomembnejših pravnih ustanov. V 

letu 2014 lahko primeroma omenimo strokovno ekskurzijo v Združene države Amerike za študentke 

in študente predmeta Bančništvo, zavarovalništvo in finančni trgi (marec 2014), strokovno ekskurzijo 

v New York, v sklopu katere so se študentke in študenti udeležili sestankov in predavanj na sedežu 

Združenih narodov v New Yorku, Stalnem predstavništvu RS pri OZN, strokovno ekskurzijo na Dunaj 

v okviru predmetov Diplomatsko in konzularno pravo in Erasmus predmeta Diplomatic and Consular 

Law in druge. Prav tako se v redni pedagoški proces, ki se izvaja neposredno na fakulteti, vseskozi 

vključujejo različne oblike sodelovanja z okoljem. Tako je bila na primer v okviru predmeta Etika 

pravniških poklicev izvedena okrogla miza z naslovom Sodniška etika med stvarnostjo in ideali  (maj 

2014), na kateri so poleg predstavnice Komisija za preprečevanje korupcije sodelovali številni sodniki 

in sodnice. Podobno so na mednarodni konferenci »Pravo in razvoj: izkušnje iz primerjalne prakse« 

(april 2014), na kateri so poleg domačih predavateljev sodelovali tudi priznani profesorji iz tujine, 

aktivno sodelovali slušatelji predmeta javna uprava. Študentje so se imeli možnost vključiti tudi v 

mednarodno delavnico s področja varstva okolja (3.-7. junij 2014) in prisluhniti predavanjem več kot 

60 uglednih strokovnjakov v okviru mednarodne interdisciplinarne znanstvene konference z naslovom 

Second Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference v organizaciji PF. 

Ob rednih oblikah študija pa so bile študentkam in študentom na voljo še druge učne vsebine in načini, 

ki zahtevajo oziroma omogočajo posebej aktivno možnost pridobivanja in praktičnega preverjanja 

                                                           
3
 Glej točko 3.1.1.4.  

4
 Glej tudi tabelo v točki 3.1.1.2. 

5
 Ugotovitev se nanaša na vse stopnje študija, tj. programe prve, druge in tretje stopnje. Za celovit pregled 

izvedenih aktivnosti v zvezi s tem glej prilogo št. 5.5 tega poročila.  
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novih znanj. Tako so imeli študentke in študenti v študijskem letu 2014 v okviru PF možnost 

sodelovati v treh različnih pravnih klinikah, domačem in osmih mednarodnih tekmovanjih iz simulacij 

reševanja pravnih sporov (t.i. moot court tekmovanjih), različnih razpravnih skupinah (na primer o 

pravni filozofiji, o pravni zgodovini itd.), poletnih šolah (npr. poletna šola francoskega prava julija 

2014; poletni šola nemškega prava septembra 2013) in manjših raziskovalnih projektih v sodelovanju 

s fakultetnimi učitelji. 

 

 

3.1.1.2 Druga stopnja z evalvacijo študijskih programov 

 

Ker se za opravljanje vseh ključnih pravniških del v pravosodju zahteva diploma prve in druge stopnje 

bolonjskega študijskega programa in glede na (popoln) umik finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje 

druge stopnje študijskega programa s strani države, so bile pravočasne prilagoditve in pravočasen 

začetek izvajanja študija v študijskem letu 2013/2014 na drugi stopnji bistvenega pomena za 

zagotavljanje celovitosti in kakovosti pravnega izobraževanja.  

 

Uspešna prilagoditev se potrjuje z izkazanim zaupanjem študentk in študentov tudi v letu 2014/2015, 

saj se je skupno število vpisanih v program druge stopnje v primerjavi s preteklim letom znatno 

povečalo, in sicer s 85 na 197 študentk in študentov (od tega je 120 prvič vpisanih in 77 absolventov). 

Okrnjeno izvajanje študija na drugi stopnji (npr. v obliki zmanjšanja obsega kontaktnih ur), ki je le 

odziv fakultete na negativne zunanje dejavnike in trende, nove generacije ni odvrnil od vpisa.  

 

 
Število vpisanih na drugi stopnji študija v študijskem letu 2014/2015 

2014/15 

1. LETNIK 

DODATNO 

LETO skupaj 

Red

. 

Izre

d. Red. 

Izred

.   

prvič 120 0 77 0 197 

skupaj 120 0 77 0 197 

 

 

 

Kljub temu pa je prišlo prav zaradi omenjenih prilagoditev pri lanski generaciji študentk in študentov, 

vpisanih na drugo stopnjo, do precejšnjega nezadovoljstva zaradi uknitive izbrinih modulov in načina 

izvedbe študija (izkazanega tudi v študentskih anketah). Ob predpostavki, da pri zunanjih dejavnikih 

(predvsem glede financiranja), ki so poglavitni razlog, da se je fakulteta znašla v tem položaju, ne bo 

prišlo do sprememb, bo treba torej v prihodnjem letu kot eno od prednostnih nalog fakultete postaviti 

iskanje ustreznejše zasnove študijskega programa druge stopnje.       

 

 

3.1.1.3 Tretja stopnja z evalvacijo študijskih programov 

 

Doktorski študij v primerjavi s preteklimi leti ni doživel bistvenih sprememb. Z začetkom  študijskega 

leta 2014/2015 se je na doktorski študij vpisalo 20 novih študentk in študentov, v koledarskem letu 

2014 pa jih je ta študijski program uspešno zaključilo sedem (k temu pa moramo prišteti še štiri  

doktorske študente in študentke, ki so v tem koledarskem letu zaključili stari podiplomski program za 

pridobitev doktorata znanosti).  
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Ključni dejavnik za dvig kakovosti na tem področju ostaja v osnovi nespremenjen: v okviru PF je 

potreben resnejši razmislek o zasnovi doktorskega študija, predvsem v 1. letniku, ki ob pričakovanem 

(in zaželenem) nadaljnjem nižanju števila vpisnih mest ne more učinkovito potekati na način 

predmetnega študija, razdrobljenega po številnih modulih. PF sicer intenzivno nadaljuje s prizadevanji 

za dosego tega cilja, vendar razprava zaenkrat ostaja v okviru Komisije za doktorski študij, saj 

predlogi v tej fazi še niso dovolj izdelani za širšo obravnavo in odločanje (na Senatu).    

 

 

3.1.1.4 Prejšnji dodiplomski in podiplomski študij 

 

Pri izvajanju starih (predbolonjskih) študijskih programov bi težko govorili o bistvenih premikih 

glede kazalnikov kakovosti, saj je izobraževalna dejavnost v letu 2014 na teh programih pretežno 

usahnila. Tako sta na primer v študijskem letu 2014/2015 na stari dodiplomski univerzitetni program 

vpisana le še dva študenta (v preteklem študijskem letu je bilo takšnih 110). Kljub temu pa je na 

starem univerzitetnem programu prava v letu 2014 diplomiralo 215 študentk in študentov (kar je za 

petino manj kot v preteklem letu), 13 pa jih je v tem letu uspešno zaključilo podiplomski magistrski 

študij prava in s tem pridobilo naziv magister oziroma magistrica znanosti.  

 

Nedokončane študijske obveznosti 3. in. 4. letnika ter zagovor diplomskega dela bo na univerzitetnem 

programu mogoče opravljati še vse do 30. septembra 2016, po tem datumu pa zaključek tega 

študijskega programa ne bo več mogoč. Isti datum velja kot rok za dokončanje študijskih obveznosti 

tudi na predbolonjskem magistrskem in doktorskem študijskem programu. 

 

Povzetek v obliki preglednice: 

 
3.1.1  IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 

 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Uskladitev in sprejem vsebinske zasnove novega 

enovitega petletnega magistrskega študija prava 

na Senatu Pravne fakultete. 

Izkušnje z bolonjsko reformo so pokazale, da je  

enovit petletni model študija najbolj optimalen za 

pridobitev celovite in kakovostne pravne izobrazbe.   

Število vpisanih na tretji stopnji študija v študijskem letu 2014/2015 

2014/15 

1. LETNIK 2. LETNIK 3.LETNIK 

DODATNO 

LETO skupaj 

Red. Izred. Red. Izred. Red. Izred. Red. Izred.   

prvič 20 0 13 0 20 0 12 0 68 

ponovno 2 0 3 0 0 0 0 0 5 

podaljšan 

status 0 0 1 0 2 0   3 

vpis po 

merilih za 

prehode 0 0 5 0 0 0 0 0 5 

skupaj 22 0 22 0 22 0 12 0 78 
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Opravljena prva raziskava o zaposljivosti in 

zadovoljstvu diplomantov s študijem.  

 

 

Na podlagi zbranih podatkov o zaposljivosti 

nekdanjih študentk in študentov je mogoče dodatno 

preveriti način dela fakultete in načrtovati nekatere 

pomembne parametre povezane s kakovostjo študija, 

kot je npr. vprašanje povečanja ali zmanjšanja vpisa.  

Velika večina študentk in študentov, ki 

zaključijo študij na prvi stopnji, se odloči za 

nadaljevanje študija na drugi stopnji na PF (in ne 

na drugih izobraževalnih ustanovah doma ali v 

tujini).  

To dejstvo kaže na potrebo po enovitem petletnem 

študiju prava, ki je ena od osrednjih prednostnih 

nalog fakultete. Obenem pa lahko iz tega ugotovimo, 

da kljub omenjenim težavam pri izvajanju študija na 

drugi stopnji, ta poteka dovolj kakovostno, da se zanj 

odloči večina študentk in študentov, ki na fakulteti 

zaključijo prvo stopnjo.  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 

 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Še vedno nekoliko preveliko število vpisanih  v 

prvi letnik študija in premajhna prehodnost iz 

prvega v drugi letnik. 

Dodatna omejitev števila vpisnih mest oziroma 

števila vpisanih v prvi letnik prvostopenjskega 

dodiplomskega študija prava. 

 

S finančno situacijo pogojena  prilagoditev 

načina študija na drugi stopnji študija. 

Začetek razprave oziroma iskanja ustreznejše rešitve 

za izvajanje študijskega programa druge stopnje.    

Izziv: ustreznejša zasnova doktorskega študija.  

 

Nadaljevanje prizadevanj za prenovo doktorskega 

študija pred ponovno akreditacijo, vključno z 

možnostjo odprave delitve študijskega programa na 

posamezne module in znižanjem števila vpisanih 

študentov. 

Izziv: krepitev veščin kakovostnejšega pisnega 

in ustnega izražanja študentk in študentov. 

Opraviti temeljito razpravo o možnostih integracije 

seminarjev o pravnem pisanju in raziskovanju v redni 

študijski proces. 

Dodatno izboljšati oziroma olajšati prehodnost 

iz prve na drugo stopnjo študija ter s tem hkrati  

razbremeniti študentke in študente ter pedagoge.  

Predlog za spremembo načina zaključevanja študija 

na prvi stopnji: nadomestitev obveznosti 

prvostopenjske diplomske naloge z opravljanjem 

dodatnih (izbirnih) izpitov. 

Izziv: vrednotenje obštudijskih dejavnosti s 

kreditnimi točkami, ki štejejo v seštevek 

zahtevanega števila kreditnih točk za uspešen 

zaključek posameznega letnika 

Uvesti sistem vrednotenja obštudijskih dejavnosti z 

določenim številom kreditnih točk, ki jih študent 

lahko pridobi na posamezni stopnji študija. 
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3.1.1.5 Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti 

Krepitev mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju in povezanost s partnerskimi pravnimi 

fakultetami iz tujine sodita med strateške cilje tako Univerze v Ljubljani kot PF, zato je 

mednarodnemu sodelovanju v izobraževalni dejavnosti namenjen velik poudarek delovanja PF. 

V letu 2014 je PF – skupaj s preostalimi članicami UL - na razpisu Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport pridobila (evropska) sredstva za projekt »Internacionalizacija UL« in samo v 

okviru tega projekta  je oziroma bo fakulteta med aprilom 2014 in junijem 2015 izvedla 10 gostovanj 

tujih pravnih strokovnjakov, tri mednarodne delavnice za študente (poletne šole) in tri mednarodne 

delavnice za učitelje (konference, simpoziji, ipd.), izdana pa bo tudi predstavitvena publikacija PF v 

angleškem jeziku. V letu 2014 so bili v okviru projekta 'Internacionalizacija UL' na PF izvedeni 

naslednji dogodki: 

 gostovanje prof. dr. Herberta Küpperja (Inštitut za vzhodno pravo v Münchnu), 

 gostovanje prof. dr. Richarda Gamaufa (Univerza n Dunaju), 

 gostovanje prof. dr. Dimitrya Kochenova (Univerza v Groningenu), 

 gostovanje prof. dr. Francka Juredieuja (Univerza v Toursu), 

 gostovanje prof. dr. Luísa De Oliveire (Univerza Federal De Minas Gerais, Bello Horizonte), 

 gostovanje prof. dr. Mie Swart (Univerza v Johannesburgu), 

 gostovanje prof. dr. Erica Gojossoja (Univerza v Poitiersu), 

 gostovanje prof. dr. Friedricha Lachmayerja (Univerza v Innsbrucku) 

 konferenca »Pravo in razvoj – izkušnje iz primerjalne prakse« (v organizaciji prof. dr. Bojana 

Bugariča), 

 delavnica »Challenges of International Environmental Law Workshop« (v organizaciji doc. dr. 

Vasilke Sancin in as. mag. Maše Kovič Dine), 

 poletna šola francoskega prava (v organizaciji prof. dr. Janeza Kranjca), 

 poletna šola nemškega prava (v organizaciji prof. dr. Janeza Kranjca). 

Poleg tega so se nekatere od tovrstnih aktivnosti v letu 2014 (predvsem organizacija mednarodnih 

dogodkov in izvedba gostovanj tujih predavateljev) odvile tudi zunaj omenjenega projekta – v letu 

2014 je tako fakulteta gostila še kar nekaj uglednih gostov iz tujine, ki so na fakulteti poučevali ali 

se strokovno izobraževali v okviru programa Erasmus, ki so bili povabljeni kot gostje v okviru 

Mednarodnega foruma ali ki so se udeležili drugih dogodkov. Med bolj izpostavljenimi lahko npr. 

omenimo razpravo o prihodnosti Evrope, ki sta se je februarja 2014 udeležila predsednik Evropskega 

sveta Herman Van Rompuy in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, gostovanje predsednika 

Mednarodnega kazenskega sodišča Sang-Hyun Songa maja 2014, mednarodno konferenco 

francoskega društva za pravno zgodovino »Le juge dans l’histoire : entre création et interprétation du 

droit«, ki je potekala junija 2014 in že drugo mednarodno interdisciplinarno znanstveno konferenco z 

naslovom Second Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference, kjer je 

svoja razmišljanja predstavilo več kot 60 uglednih strokovnjakov s področja varstva okolja. Za slednjo 

je PF pridobila tudi finančno pomoč na Razpisu za sofinanciranje aktivnosti v letu 2014 pri Slovenski 

nacionalni komisiji za UNESCO, na razpisu Bilateral projects Veleposlaništva Združenega kraljestva 

Velike Britanije in Severne Irske v Ljubljani, na razpisu Veleposlaništva Združenih držav Amerike v 

Ljubljani Small NGO grants in na razpisu Veleposlaništva Španije v Ljubljani Podpora španski kulturi 

v Sloveniji. 

Vsako leto večja je tudi mednarodna mobilnost študentov: glede na vsoto števila domačih 

študentov, ki gredo na izmenjavo v tujino, in števila tujih študentov, ki pridejo na izmenjavo k nam, je 

PF še vedno na zavidljivem četrtem mestu med 26 članicami UL (pri tem pa ni nepomembno omeniti 

še, da za razliko od večine preostalih fakultet, kjer svoje študente spodbujajo k izmenjavam že v nižjih 

letnikih, na PF študentom odhod na izmenjavo svetujemo šele v 4. letniku prvostopenjskega študija 

oziroma v času študija na 2. ali 3. stopnji). Zavidljivo raven mobilnosti dosegamo zaradi več 
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dejavnikov: sistemske podpore vodstva fakultete in pedagoškega kadra študentskim izmenjavam tako 

domačih kot tujih študentov, izvajanja precejšnjega deleža predmetov v angleškem jeziku
6
, uspešnega 

dela fakultetne mednarodne pisarne in široko razvejane mreže partnerskih fakultet (zaradi sprejetja 

novih določil programa Erasmus+ je fakulteta v študijskem letu 2013/2014 na novo sklenila vse 

bilateralne sporazume s svojimi partnerskimi fakultetami - večina sporazumov je sklenjenih za celotno 

sedemletno programsko obdobje 2014-2021). PF je imela ob koncu leta 2014 sklenjenih 97 

bilateralnih sporazumov v okviru programa Erasmus+, poleg tega pa še 12 medfakultetnih 

sporazumov o sodelovanju izven omenjenega programa
7
. 

 

V študijskem letu 2013/2014 smo gostili 73 tujih študentov (tri več kot leto poprej in osem več kot dve 

leti prej), na izmenjavo v tujino pa poslali 79 študentov (štiri več kot leto prej in pet več kot dve leti 

prej). 

  

 

ŠTUDIJSKO LETO: 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

ŠTUDENTI 

IZ TUJINE NA IZMENJAVI NA PF UL 

65 70 73 

ŠTUDENTI 

PF UL NA IZMENJAVI V TUJINI 

74 75 79 

 

 

Model United Nations klub PF je med 25. in 29. septembrom 2014 gostil že drugo MUNLawS 

konferenco (posebnega pomena za internacionalizacijo izobraževalne dejavnosti), ki se je je udeležilo 

81 domačih in tujih študentov. Za organizacijo je PF pridobila Co-sponsorship Grant for NATO Public 

Diplomacy Projects. 

 

V letu 2013/2014 je razveseljivo tudi precej povečano število izmenjav zaposlenih, ki se odvijajo 

preko organiziranih programov izmenjav (npr. Erasmus, Norveški finančni mehanizem, ipd): v tujini 

je gostovalo devet naših pedagogov  (leto prej le pet) in trije zaposleni v fakultetnih strokovnih 

službah (leto prej le eden), na PF pa je iz tujine prišlo devet pedagogov (leto prej osem) in trije 

strokovni delavci iz tujine (leto prej dva). 

 

 

ŠTUDIJSKO LETO: 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

UČITELJI IZ TUJINE NA ERASMUS 

GOSTOVANJU NA PF  

5 8 9 

UČITELJI S PF NA GOSTOVANJU V TUJINI 2 5 9 

STROKOVNI SODELAVCI IZ TUJINE NA 

GOSTOVANJU NA PF 

6 2 3 

STROKOVNI SODELAVCI S PF NA 

GOSTOVANJU V TUJINI 

1 1 3 

 

 

 

Delež tujih študentov, ki pridejo na PF za celotni študij se je v letu 2013/2014 glede na leto 

2012/2013 povečal, in sicer tako na univerzitetnem študijskem programu Pravo 1. stopnje, kjer je 

znašal 1,47 % (na ravni celotne UL pa : 3,25 %), kot na doktorskem programu Pravo 3. stopnje, kjer je 

znašal 11,90 % (na ravni celotne UL pa: 11,73 %). Primerjava za drugostopenjski študijski program ni 

v celoti mogoča, saj smo v letu 2013/14 šele prvič vpisali celotno generacijo študentov tega programa, 

v kateri so bili tudi naši diplomanti prvostopenjskega študija. Vseeno pa je v letu 2013/2014 znašal 

                                                           
6
 V letu 2013/14 smo za tuje študente, ki so prišli na PF na izmenjavo, ponudili 17 predmetov v angleškem 

jeziku, od katerih jih je bilo 16 izvajanih samo za te študente. Številka predstavlja približno 30-odstotni delež 

vseh predmetov, ki so ponujeni v rednem programu prvostopenjskega študija. 
7
 Seznam sporazumov v okviru programa Erasmus+ je na ogled na: http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-

sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/seznam-partnerskih-univerz/, seznam preostalih medfakultetnih 

sporazumov pa na: http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/bilateralni-fakultetni-sporazum-o-

mednarodnem-sodelovanju/.  

http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/seznam-partnerskih-univerz/
http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/seznam-partnerskih-univerz/
http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/bilateralni-fakultetni-sporazum-o-mednarodnem-sodelovanju/
http://www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/bilateralni-fakultetni-sporazum-o-mednarodnem-sodelovanju/
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delež tujih študentov na tem programu 7,06 % (na ravni celotne UL pa: 7,28 %). Kljub temu, da je 

pravni študij dokaj specifičen in na prvi pogled ni tako privlačen za tujce, pa primerjava podatkov 

bistvenega odstopanja glede na ostale članice ne pokaže (na 3. stopnji celo malo presega delež na UL), 

razen v manjši meri pri programu 1. stopnje.  

 

 

 

 
 

 2012/2013 2013/2014 

 ŠTEVILO 

TUJIH 

VPISANIH 

ŠTUDENTOV 

ŠTEVILO 

VPISANIH 

ŠTUDENTOV 

DELEŽ 

VPISANIH 

TUJIH 

ŠTUDENTOV 

GLEDE NA 

VSE 

VPISANE 

ŠTUDENTE 

ŠTEVILO 

TUJIH 

VPISANIH 

ŠTUDENTOV 

ŠTEVILO 

VPISANIH 

ŠTUDENTOV 

DELEŽ 

VPISANIH 

TUJIH 

ŠTUDENTOV 

GLEDE NA 

VSE VPISANE 

ŠTUDENTE 

1. stopnja (UNI) 16 1355 1,18 18 1227 1,47 

2. stopnja (MAG) 4 7 57,14* 6 85 7,06 

3. stopnja 

(DOKT) 

7 72 9,72 10 84 11,90 

*OP: do vključno št. leta 2012/13 se predavanja na mag. študijskem programu 2. stopnje niso izvajala; vpisovali 

smo le po nekaj študentov, ki so večinoma prihajali iz tujine. 

 

 

Povzetek v obliki preglednice: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Izvajanje projekta 'Internacionalizacija UL' 

(veliko izvedenih gostovanj in dogodkov z gosti 

iz tujine). 

Z dogodki, ki so se in se še bodo organizirali v 

okviru projekta, smo ponudili študentom in 

zaposlenim na PF dodatno obliko pridobivanja 

novih znanj, praktičnih izkušenj in stikov z 

znanstveniki iz tujine, kar vpliva tudi  na 

kakovost pedagoškega procesa in 

znanstvenega raziskovanja na fakulteti. 

Ohranitev velike ponudbe predmetov v tujem 

jeziku. 

Kljub temu da ima fakulteta z organizacijo 

posebnih predavanj za tuje izmenjavne 

študente dodatne finančne stroške, bi brez tega 

težko ponudili kakovostno in privlačno 

izobraževanje za tako veliko število tujih 

študentov. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Izziv: dodatno povečanje mobilnosti zaposlenih 

(poleg priložnosti za izmenjavo dobrih praks je 

več navezanih stikov s kolegi iz tujine tudi 

dobra podlaga za načrtovanje morebitnih 

skupnih pedagoških in znanstveno-raziskovalnih 

projektov v prihodnje). 

Potrebnega bi bilo še več informiranja in 

spodbujanja zaposlenih o možnostih za 

izvedbo mobilnosti; okrepiti bi se morala 

administrativna pomoč mednarodne pisarne za 

zaposlene. 
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3.1.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost (z internacionalizacijo) 

 

3.1.2.1 Sodelovanje v različnih vrstah projektov
8
 

 

Raziskovalno skupino PF je konec leta 2014 sestavljalo 40 raziskovalcev in se je v primerjavi s 

prejšnjim letom zmanjšala za šest članov predvsem kot posledica upokojevanja. Zmanjšanje 

raziskovalne skupine je treba upoštevati pri ocenjevanju obsega njenega raziskovalnega dela.  

 

Vsi raziskovalci sodelujejo v raziskavah ob svojem pedagoškem delu; noben član raziskovalne 

skupine ni na fakulteti zaposlen le kot raziskovalec, ki bi se ukvarjal izključno z raziskovalnim delom 

in publiciranjem ter s pridobivanjem raziskav oziroma pripravo raziskovalnih predlogov, ki so 

(predvsem mednarodni) vedno zahtevnejši. Kazalnike uspešnosti raziskovalnega dela je zato treba 

ocenjevati tudi v luči preobremnjenosti članov raziskovalne skupine s pedagoškim delom. 

 

 

3.1.2.1.1 Programi in projekti ARRS 

 

PF vodi raziskovalni program »Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni 

sistem«, v katerega je vključenih 15 raziskovalcev. Izvajanje programa je bilo na osnovi pozitivne 

ocene ARRS podaljšano še za obdobje štirih let (do 31. decembra 2017). To je tudi edini raziskovalni 

projekt, ki ga PF izvaja samostojno. Kot sodelujoča organizacija pa sodeluje v treh projektih, ki jih 

vodijo druge raziskovalne organizacije (Inštitut za primerjalno pravo pri PF, Inštitut za kriminologijo 

pri PF in Znanstvenoraziskovalni center SAZU).
9
 V letu 2013 PF ni imela takega sodelovanja z 

nobeno institucijo, zato so trije novi projekti v letu 2014 pokazatelj krepitve raziskovalne dejavnosti 

PF. 

 

V letu 2014 pa so člani raziskovalne skupine PF kot posamezniki (preko dopolnilnega delovnega 

razmerja) sodelovali tudi v petih raziskavah, ki se izvajajo na drugih raziskovalnih organizacijah: na 

Inštitutu za primerjalno pravo, Inštitutu za kriminologijo, Ekonomskem inštitutu in Univerzi v 

Ljubljani. V raziskovalnih projektih navedenih organizacij je sodelovalo 22 članov raziskovalne 

skupine PF. Takšno raziskovalno delo je pomembno in ima za posameznika z vidika vrednotenja 

njegovih raziskovalnih dosežkov po metodologiji ARRS enako težo kot sodelovanje v projektih PF, 

vendar pa ne pomeni raziskovalne dejavnosti PF kot institucije. 

 

Članici raziskovalne skupine PF sta prijavili raziskovalni projekt v okviru bilateralnega sodelovanja v 

znanosti s Turčijo v letih 2014-2016 (sodelovanje s prof. dr. Burhanettin Duran, doc. dr. Meltem 

Saribeyoglu Skalar, Muzaffer Senel, Istanbul Sehir University) z naslovom Best Practices for 

Providing International Protection to Syrian Refugees in Turkey Residing Outside Refugee Camps (1. 

1. -  31. december 2014) – projekt prijavljen pri ARRS in turški raziskovalni agenciji TUBITAK (pri 

ARRS je bil projekt predlagan za potrditev, TUBITAK zavrnil (obdobje, ko so se zaradi nadaljevanja 

konflikta v Siriji začele težave s sirskimi begunci v Turčiji)). 

 

 

Nadaljujejo se težave pri pridobivanju sredstev ARRS, ki je v letu 2013 objavila razpis za 

sofinanciranje raziskovanih projektov, ki se bodo izvajali v letu 2014, in decembra 2014 razpis za 

projekte, ki se bodo izvajali v letu 2015. Primerjava pogojev za vodjo projekta na obeh razpisih kaže 

močno zaostrovanje; pogoj za vodjo temeljnega projekta s področja družboslovja - vrednost A, ki 

predstavlja vsoto kazalcev raziskovalne uspešnosti -  se je dvignil z 2,0 na 3,5 (za aplikativni projekt 

pa z 1,5 na 3). Podatki na Sicrisu kažejo, da le pet članov raziskovalne skupine PF (12,5 odstotka) 

izpolnjuje pogoj za vodjo temeljnega projekta na zadnjem razpisu.  

 

 

                                                           
8
 Za vse projekte, ki jih financira ARRS, so podatki pridobljeni s spletne strani SICRIS na dan 3. februar 

2015. 
9
 Seznam vseh projektov je v prilogi 4.4 Raziskovalni projekti PF v letu 2014. 



15 
 

3.1.2.1.2 Mednarodni projekti 

 

Fakulteta je v letu 2014 sodelovala v dveh mednarodnih projektih kot projektni partner, kar ne pomeni 

pomembnega povečanja v primerjavi s prejšnjimi leti: 

 

EPHESE - European Format for Exchange of Social Security Education (v okviru programa Erasmus+ 

- Strategic Partnerships KA2, koordinatorska institucija: KU Leuven (Belgija). – NOSILEC NA PF: 

Grega Strban (projekt je v letu 2014 šele pridobil financiranje). 

 

- Education and Training of National Judges in the Field of EU Competition Law, projekt financira 

EU, vodja konzorcija: Inštitut za primerjalno pravo pri PF, projekt se je leta 2014 zaključil. 

 

Veliko članov raziskovalne skupine PF pa sodeluje v mednarodnih projektih kot nacionalni eksperti za 

določena vprašanja, njihovi prispevki pa so pogosto objavljani v tujini. To nesporno kaže na kakovost 

in odmevnost njihovega raziskovalnega dela, ker pa gre za pogodbeno razmerje med njimi in 

organizacijo, ki izvaja projekt, to ne pomeni raziskovalne dejavnosti PF kot institucije. 

 

Prijavljanje mednarodnih projektov 

 

PF je do sedaj (leta 2012) prijavila le en mednarodni projekt kot nosilec projekta oz. vodja konzorcija, 

ki ga je sestavljalo še osem priznanih univerz in raziskovalnih institucij iz drugih evropskih držav. 

Čeprav financiranja nismo dobili, so bile to dragocene izkušnje. Vendar pa je treba poudariti, da je 

pripravo prijave vodil član raziskovalne skupine, ki je bil takrat na PF zaposlen kot raziskovalec, 

neobremenjen s pedagoškim delom in se je zato lahko posvetil pripravi projekta. Prijavljanje 

evropskih projektov v koordinatorski vlogi je zelo zahtevno (tako z vsebinskega kot finančnega vidika, 

terja tudi veliko dela s koordiniranjem konzorcijskih partnerjev) in je zato težko združljivo z 

izpolnjevanjem pedagoških obveznosti. Brez večje pomoči podpornih služb fakultete (ki so ravno tako 

preobremenjene z rednimi obveznostmi) in razbremenitve pedagoških obveznosti za čas priprave 

projektne dokumentacije ni mogoče pričakovati povečanja zmožnosti za tovrstno prijavljanje.  

 

PF pa že ima izkušnje in uspehe s sodelovanjem pri prijavljanju evropskih projektov kot projektni 

partner. V letu 2014 se je fakulteta kot partnerska institucija vključila v prijavo petih evropskih 

projektov (seznam je v prilogi 4.4): uspešna je bila pri eni prijavi, neuspešna pri dveh, pri dveh pa 

rezultati še niso znani. Spodnja tabela pokaže, da je v zadnjih treh letih približno enak interes za 

sodelovanje v prijavah evropskih projektov. Vsi člani raziskovalne skupine PF redno prejemajo 

obvestila UL o evropskih razpisih in o iskanju partnerjev pri prijavah, ki jih izrazijo tuje raziskovalne 

organizacije, kljub temu pa število sodelovanja v prijavah ne narašča. 

 

 

Tabela 1: Sodelovanje na prijavah evropskih projektov 

 
Leto Število prijav Število uspešnih prijav 

2012 5 0 

2013 4 0 

2014 5 1 (rezultati dveh razpisov še niso 

znani) 

 

 

3.1.2.2 Sodelovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami 

 

PF sodeluje pri izvajanju raziskovalnih projektov z naslednjimi slovenskimi raziskovalnimi 

organizacijami: Inštitut za primerjalno pravo pri PF, Inštitut za kriminologijo pri PF, 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ekonomski inštitut in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Z 

raziskovalnimi organizacijami iz tujine pa je sodelovanje formalizirano v okviru projekta z Univerzo v 

Neaplju (Università degli Studi di Napoli "Federico II"), pri pripravi projektov pa smo sodelovali še z 

Universita Ca' Foscari Venezia. Seznam raziskovalnih institucij v Sloveniji in v tujini pa je bistveno 
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daljši, če upoštevamo še individualno sodelovanje članov raziskovalne skupine z raziskovalnimi 

organizacijami v Sloveniji in tujini, kot je opisano pri vključevanju v projekte. 

 

 

3.1.2.3 Znanstvene objave in citiranost 

 

Značilnosti objavljanja 

 

Naslednja skupina dejavnikov kakovosti s področja raziskovalne dejavnosti je povezana z vprašanji 

znanstvenih objav in citiranosti. Značilnosti publiciranja našega raziskovalnega dela izhajajo iz tabele 

2 (podatki pridobljeni iz Sicrisa na dan 3. februar 2015). V letu 2014 le 27,5 odstotka objav 

predstavljajo izvirni znanstveni članki in med njimi sta le dva takšna, ki sta visoko ovrednotena po 

merilih ARRS.  

 

44 odstotkov publikacij predstavljajo monografije oziroma sestavki v monografijah, ki so po merilih 

ARRS zgolj sekundarni pokazatelj uspešnosti raziskovalnega dela. Bolje so ovrednotene tovrstne 

objave (A') le, če je bila monografija izdana pri priznanih mednarodnih založbah s seznama ARRS in 

takih je bilo v preteklem letu devet. Samokritično pa lahko ponovimo ugotovitev iz poročil za zadnji 

dve leti, da se še nismo začeli prilagajati merilom ARRS, saj se struktura objav v zadnjih letih ne 

spreminja. Kljub navedenim kritikam meril bi se jim bilo vsaj v določeni meri mogoče in tudi 

potrebno prilagoditi, če želimo biti uspešnejši pri prijavah na razpise ARRS.  

 

 

Tabela 2: Znanstvene objave raziskovalne skupine PF (po Sicris) 

 
Tipologija objav 2014 2013  2012 2011 2010 2009 

Izvirni zn. članek (od 

tega v bazah) * 

31 

(2) 

32 

(6) 

41  

(7) 

42  

(7) 

48  

(7) 

54  

(5) 

Pregledni zn. članek 

(od tega v bazah)* 

5 

(1)  

1 2 9 7 3 

Kratek zn. prispevek 5 9 13 13 14 5 

Zn. prispevek na 

konferenci 

22 11 27 26 23 17 

Sestavek v monografiji 35 

 

50 43  52  32  38  

Monografija 15 11 7  10  13 17 

Skupaj 113 114 133 152 137 134 

*članki v revijah, ki jih indeksirajo SSCI, A&HCI ali Scopus 

 

 

Zbornik znanstvenih razprav PF 

 

PF izdaja Zbornik znanstvenih razprav (prva številka je izšla leta 1921), v katerem člani raziskovalne 

skupine objavljajo znanstvene članke. To je osrednja publikacija PF za objavljanje znanstvenih 

razprav, vendar v zadnjih letih močno upada interes za objavljanje. Razlog ni zmanjšanje 

raziskovalnega dela, ampak dejstvo, da so objave v ZZR v Sicrisu izrazito slabo ovrednotene po 

merilih ARRS, saj zbornik ni vključen v ustrezne mednarodne baze. Uredniški odbor je že leta 2010 

začel postopek za umestitev zbornika v bazo SSCI, ki še ni zaključen. Leta 2014 pa so bili za krepitev 

regionalnega in širšega vpliva zbornika ter za krepitev primerjalnopravnih in mednarodnopravnih 

vsebin sprejete naslednje odločitve: 

 ZZR bo od leta 2015 dalje objavljal tudi znanstvene razprave (po izvedenem postopku 

recenziranja) avtorjev, ki niso zaposleni na PF oz. niso njeni ožji sodelavci,  

 objavljajo se tudi prispevki v angleškem jeziku. 

 

Z opisano spremenjeno uredniško politiko se tudi veča možnost umestitve ZZR v bazo SSCI in s tem 

ustreznejše vrednotenje publiciranja članov raziskovalne skupine. 
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PF je z namenom okrepiti svojo publicistično dejavnost ugotovila interes za sozaložništvo najstarejše 

slovenske pravne revije Pravnik, ki izhaja z nekaj prekinitvami že od leta 1862. Njen izdajatelj je 

Zveza društev pravnikov Slovenije. 

 

Citiranost  

 

Število citatov je eden od pokazateljev odmevnosti objavljenih del. V tabeli je prikazano število čistih 

(CI) in normiranih citatov (NC) za obdobje 2004-2014 za članke, ki so povezani v WoS ali Scopus. 

Glede na majhno število objavljenih člankov v revijah, indeksiranih v teh dveh bazah (ker Sicris 

upošteva le citiranje navedenih člankov), je tudi število citatov nizko. Kljub temu pa iz tabele izhaja 

trend povečevanja citatov po letu 2004, v zadnjih petih letih pa se je ta trend ustavil. 

 

Tabela 3: Citati znastvenih člankov, ki so jih objavili člani raziskovalne skupine PF 

 
leto Citati WoS Citati Scopus 

CI NC CI NC 

2004 3 9 2 9 

2005 1 3 2 6 

2006 1 3 1 4 

2007 0 0 3 13 

2008 1 6 6 23 

2009 3 13 7 31 

2010 5 23 11 52 

2011 8 40 9 39 

2012 6 25 4 15 

2013 6 26 9 43 

2014 2 10 8 31 

 

 

3.1.2.4 Predavanja na konferencah in tujih univerzah kot vidik mednarodne odmevnosti 

raziskovalnega dela 

 

Kazalnik znanstvene dejavnosti je tudi aktivna udeležba na znanstvenih konferencah doma in v tujini, 

ko raziskovalci predstavijo rezultate svojega raziskovalnega dela; v letu 2014 je bilo 63 takšnih 

nastopov članov raziskovalne skupine PF, od tega 18 (28,5%) na konferencah v tujini (podatek iz 

zapisov v Cobiss). Drug pokazatelj mednarodne odmevnosti raziskovalnega dela članov raziskovalne 

skupine pa so predavanja na univerzah v tujini – v letu 2014 je bilo izvedenih 21 takšnih predavanj 

(podatek iz zapisov v Cobiss), nekaj učiteljev pa je v vlogi gostujočih profesorjev izvajalo predmete na 

univerzah v tujini kot npr. na univerzi v Johannesburgu, Južna Afrika, Podgorici, Črna Gora, na 

Univerzi Eduarda Mondlana (UEM) v Mozambiku, na Pravni fakultet KU Leuven v Belgiji. 

 

3.1.2.5 Povezovanje raziskovalnega dela s pedagoškim delom - sodelovanje študentov v 

raziskovalnem delu 

 

Študenti lahko vsako leto dodajo nekaj dodatne vrednosti študiju tudi z odzivanjem na različna vabila 

pedagogov k sodelovanju pri različnih raziskovalnih projektih, delavnicah in seminarjih, ki so 

organizirani na fakulteti. Sodelovanje študentom prinese seznanitev s potekom raziskovalnega dela in 

sodelovanje pri njem, omogoči jim boljše poznavanje specifičnega pravnega področja, obenem pa tudi 

boljše poznavanje pedagogov, ki projekt vodijo ter ostalih sodelavcev na fakulteti. Vse to omogoča 

boljše udejstvovanje pri prihodnjih projektih, študent pa pridobi dodatno znanje, ki mu bo koristilo v 

nadaljnjem rednem učnem procesu. V letu 2014 je npr. skupina študentov pod mentorstvom prof. dr. 

Strbana sodelovala v projektu »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki ga sofinancira EU iz 

Evropskega socialnega sklada in pripravila študijo z naslovom Analiza institutov delovnega prava v 

gospodarski družbi (dostopna na spletni strani PF: http://www.pf.uni-

lj.si/media/raziskovalna.naloga.analiza.institutov.delovnega.prava.v.gospodarski.druzbi.pdf), v okviru 

Pravne klinike za varstvo okolja pa so v letu 2014 študentje pod so-vodstvom mentoric, doc. dr. 

Vasilke Sancin, as. mag. Maše Kovič Dine s PF, med drugim, v okviru raziskovalnega dela pripravili 
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tudi strokovno monografijo z naslovom Onesnaženost zraka s PM10
 
(dostopna na spletni strani PF: 

http://www.pf.uni-lj.si/media/onesnazenost.zraka.s.pm10.pdf). 

 

 

 

3.1.2.6 Sodelovanje z okoljem 

 

Člani raziskovalne skupine PF sodelujejo z okoljem na naslednje načine: 

 zastopanje Sloveniji pred mednarodnimi pravosodnimi organi (npr. prof. dr. Mirjam Škrk kot 

agentka Slovenije v arbitraži med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede poteka 

meje na kopnem in morju), 

 članstvo v različnih državnih komisijah in delovnih telesih, kot npr. Komisija za 

biomedicinsko etiko Republike Slovenije, Državna komisija za oploditve z biomedicinsko 

pomočjo, Medresorska komisija Vlade RS za človekove pravice, Stalna koordinacijska 

skupina Vlade RS za mednarodno humanitarno pravo, 

 članstvo v slovenski nacionalni komisji za UNESCO, 

 članstvo v komisijah za pripravo in razlago zakonodaje (npr. sodelovanje člana PF v delovni 

skupini, ki je pripravila mnenje glede veljavnosti 9. člena Zakona o poslancih za državni 

zbor), 

 organiziranje javnih predavanj (npr. Ekonomski klub PF je v letu 2014 organiziral šest javnih 

predavanj), 

 sodelovanje s Centrom za izobraževanje v pravosodju pri načrtovanju in izvedbi izobraževanj 

za zapolslene v pravosodju, 

 organizacija in sodelovanje na znanstvenih in strokovnih konferencah v Sloveniji in svetu.
10 

 

 

 

  
Povzetek v preglednici: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povezovanje s slovenskimi raziskovalnimi in 

visokošolskimi organizacijami. 

V preteklosti skromno institucionalno 

povezovanje s slovenskimi raziskovalnimi 

organizacijami pri prijavljanju in izvajanju 

skupnih projektov se je v letu 2014 okrepilo, saj 

PF sodeluje v štirih takšnih projektih (tri 

financira ARRS, enega EU), kar pomembno 

vpliva na obseg in kakovost raziskovalnega 

dela. 

Vztrajanje pri sodelovanju na razpisih za 

mednarodne projekte in večja uspešnost prijav. 

Fakulteta v enaki meri kot prejšnja leta sodeluje 

na mednarodnih razpisih kot partnerska 

organizacija kljub slabi uspešnosti v prejšnjih 

letih; v letu 2014 smo bili uspešni z eno prijavo. 

Spremenjena uredniška politika osrednje 

znanstvene revije za objavljanje razprav 

članov raziskovalne skupine PF. 

Zbornik znanstvenih razprav bo v bodoče 

objavljal tudi razprave avtorjev, ki niso 

sodelavci fakultete in tudi v angleškem jeziku. 

To bo prispevalo k mednarodni odmevnosti 

publikacije in povečalo njeno možnost za 

umestitev v SSCI, kar bo izboljšalo vrednotenje 

publiciranih del in povečalo možnost uspeha pri 

pridobivanju projektov ARRS. 

                                                           
10

 Za seznam aktivnosti na PF v letu 2014, ki odražajo tudi sodelovanje z okoljem glej prilogo 4.5. 
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Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pridobivanje novih projektov ARRS in 

neprilagojenost publiciranja merilom ARRS 

kljub zavezam za napredek v prejšnjih letih. 

Za večjo uspešnost pri pridobivanju projektov 

ARRS je treba povečati število objav, ki so po 

merilih ARRS ključne za pridobitev projektov. 

Fakulteta mora temu vprašanju posvetiti več 

pozornosti in najti nove pristope za spodbujanje 

raziskovalnega dela (kot npr. okrepitev 

delovanja Komisije za raziskovalno in razvojno 

delo, več administrativne podpore 

raziskovalcem). 

 

Izziv: sozaložništvo najstarejše slovenske 

pravne revije Pravnik, z namenom njene 

uvrstitve v bazo SSCI. 

Treba je skleniti ustrezen dogovor za 

sozaložništvo najstarejše slovenske pravne 

revije Pravnik, ki izhaja z nekaj prekinitvami že 

od leta 1862. Njen izdajatelj je Zveza društev 

pravnikov Slovenije, odgovorna urednica je 

upokojena profesorica PF, strokovni urednik pa 

sedanji tajnik PF, razlog za ta prizadevanja pa je 

tudi v tem, da revija Pravnik že nekaj let 

objavlja prispevke v francoskem, nemškem, 

angleškem in hrvaškem jeziku, uvrščena je tudi 

že v mednarodni bibliografski bazi 

Internationale Bibliographie der 

Zeitschriftenliteratur (IBZ) in CSA 

Philosopher's Index, glede na navedeno pa so 

možnosti za uvrstitev te revije v bazo SSCI v 

doglednem času večje. 

 

 

3.1.3 Prenos in uporaba znanja – tretja dimenzija univerze (z internacionalizacijo) 

 

PF se ponaša z dolgoletno tradicijo v znanstveno-raziskovalnem delu: zaposleni na PF redno 

sodelujejo pri nastajanju slovenske zakonodaje in si s svojim širokim poznavanjem specifičnih 

področij prizadevajo vplivati na izboljšanje pravnih predpisov. Svoje znanje prenašajo v okolje še z 

vključenostjo v raziskovalno delo na inštitutih, s katerimi pogodbeno sodelujejo, s sodelovanjem na 

strokovnih srečanjih (konferencah, simpozijih, seminarjih, itd.) ter s komentiranjem in pojasnjevanjem 

pravnih vprašanj v množičnih medijih.
11

 

 

Na PF so v letu 2013/2014 delovala številna društva in organizacije, ki so tudi študentom omogočali 

nadgradnjo in prenos v predavalnicah pridobljenega znanja v prakso, npr. Pravna klinika za begunce in 

tujce, Pravna klinika za varstvo okolja, Pravna klinika »Pravo v športu«, MUN klub (Model United 

Nations), Ekonomski klub, ipd. Poleg tega smo študentom glede na njihove interese nudili obštudijsko 

udejstvovanje pri številnih domačih in mednarodnih tekmovanjih študentov prava ter v fakultetnih 

krožkih, ki jih vodijo profesorji (Pravo in film, Pravo in literatura, filozofski krožek). Organizirane so 

bile tudi razne strokovne ekskurzije v tujino (v ZDA, Strasbourg, Dunaj) ter obiski državnih in 

pravosodnih institucij (npr. Državni zbor RS, različna sodišča, zapori).
12

 

 

Fakulteta se je v letu 2014 priključila zbirni prijavi Univerze v Ljubljani na prvi razpis Javnega sklada 

RS za razvoj kadrov in štipendije za sofinanciranje projektov z naslovom 'Po kreativni poti do 

praktičnega znanja', katerega namen je bil študentom - s pomočjo pedagoških in delovnih mentorjev 

- omogočiti pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj v neposrednem sodelovanju s podjetji. 

                                                           
11

 Sodelovanje učiteljev z okoljem je podrobneje opisano v točki 3.1.2.6. 
12

 Glej tudi prilogo 4.5. 
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Pravna fakulteta je na razpisu pridobila sredstva za izvedbo projekta z naslovom »Analiza institutov 

delovnega prava v gospodarski družbi«, ki je potekal od 1. 4. - 30. 9. 2014. 

 

Karierno svetovanje in ostale dejavnosti, ki pomagajo našim študentom pri prehodu iz fakultete na 

zaposlitveni trg, so bile tudi v tem letu uspešno izvajane s pomočjo Kariernega centra UL. Ena 

njihovih svetovalk je bila tedensko prisotna na PF s svojimi uradnimi urami in je posebej za naše 

študente organizirala večje število delavnic, predstavitev in obiskov potencialnih delodajalcev. 

Februarja 2014 je bil uspešno organiziran dogodek »Karierni tabor na PF«, aprila 2014 pa še 

večdnevni dogodek »Karierni dnevi na PF«. Karierni center o svojih dejavnostih in potencialno 

zanimivih dogodkih, ki jih soorganizira, redno obvešča preko svoje spletne strani in pošiljanja 

tedenskega napovednika po elektronski pošti. 

 

Poleg obvestil, ki jih je študentom posredoval Karierni center UL, je tudi fakultetna mednarodna 

pisarna študente redno obveščala o možnostih za udeležbo na mednarodnih dogodkih (npr. poletnih 

šolah in konferencah) in o ponudbah za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Opaziti je bilo 

vse večje povpraševanje po tovrstnih informacijah. 

 

Alumni klub, ki bi združeval vse diplomante PF, je bil ustanovljen že leta 2005, a je po nekaj letih žal 

začasno zamrznil svoje delovanje. 

  

Povzetek v preglednici: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre 

prakse na področju  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Sodelovanje pri izvedbi projekta, izvedenega 

preko prvega razpisa 'Po kreativni poti do 

praktičnega znanja'. 

Sodelujoči študenti so imeli priložnost povezati 

teoretično pridobljeno znanje v praksi (na 

primeru konkretne gospodarske družbe); vsi 

sodelujoči so pridobili dragocene izkušnje za  

prijavo na napovedane nadaljnje razpise z istim 

namenom. 

Delo Kariernega centra UL oz. njihove 

svetovalke, ki je odgovorna za PF. 

Posebej za naše študente so organizirali številne 

delavnice in dogodke, ki bodo študentom 

omogočili lažji prehod iz študijskih klopi na trg 

delovne sile. 

Prizadevnost pedagoškega kadra PF pri 

organizaciji številnih obštudijskih dejavnosti, 

ki omogočajo prenos in uporabo znanja v 

praksi (npr. moot court tekmovanja, pravne 

klinike …). 

Znanja in veščine pridobljene v različnih oblikah 

obštudijskih dejavnosti pomembno nadgrajujejo 

tista, ki so pridobljena v rednem študijskem 

procesu. S tem prispevajo k oblikovanju 

najkakovostnejših diplomantov in diplomantk 

študija prava. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Neaktivnost  Alumni kluba PF. Obuditev dejavnosti Alumni kluba PF. 
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3.1.4 Ustvarjalne  razmere za delo in študij 

 

PF vsako leto ob Dnevu fakultete podeljuje nagrade in priznanja PF svojim študentom in diplomantom 

za njihove dosežke v času študija. Fundacija Parus je tudi v letu 2014 najuspešnejšim diplomantkam in 

diplomantom PF omogočila podiplomski študij prava na najuglednejših svetovnih univerzah in na 

Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

3.1.4.1 Obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente 

 

Obštudijska in interesna dejavnost 

 

Na PF je bil tudi v letu 2014 študentkam in študentom na voljo bogat izbor številnih obštudijskih in 

interesnih dejavnosti, od sodelovanja na moot court tekmovanjih, v okviru pravnih klinik, ekskurzij, 

športnih aktivnosti, tečajev tujih jezikov, pevskega zbora Pegius, Ženevskem klubu pravnikov itd. 

 

Informiranje bodočih študentov 

 

PF s svojim delovanjem na različnih področjih dobro skrbi za informiranost bodočih študentov  in 

študentk. Dijaki in dijakinje lahko potrebne informacije glede študijskega procesa pridobijo na 

vsakoletnih informativnih dnevih, ki potekajo v prostorih PF, in na sejmu Informativa, ki poteka na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (PF se ga je udeležila tudi v letu 2014). Poleg tega pedagogi PF 

na povabilo srednjih šol oziroma organizatorjev drugih informativnih dogodkov za dijake in dijakinje  

vsako leto predstavljajo program in študij na PF na celotnem območju Slovenije. 

 

Vse potrebne podatke o študiju lahko interesenti pridobijo tudi na spletni strani PF (v slovenskem in 

angleškem jeziku), čemur je namenjena tudi posebna rubrika “Bodoči študenti”, ki prav tako vsebuje 

predstavitvene zbornike za vse tri stopnje študija, za dodatne informacije pa je dnevno na voljo tudi 

referat za študentske zadeve.  

 

Informiranje študentov 
 

Za pomoč študentom glede študijskih zadev na PF skrbita študentski referat za prvo in drugo stopnjo 

in študentski referat za tretjo stopnjo. Oba preko oglasne deske v avli fakultete, spletne oglasne deske 

in možnosti prejemanja obvestil oglasne deske na spletne naslove študentov, slednje obveščata o 

celovitem poteku študija in o aktualnem dogajanju na fakulteti (predavanja gostujočih predavateljev, 

potek obštudijskih dejavnosti, razna tekmovanja,…). Hkrati je referat študentom dnevno dostopen v 

času uradnih ur za vsa dodatna vprašanja, administracijo in pomoč. Iz rezultatov študentskih anket 

izhaja, da so študentke in študenti z delom obeh referatov zadovoljni. Njuno delo je dobro in ažurno, 

prilagajata se potrebam študentov, zaradi česar oba referata že drugo leto zapored enkrat tedensko 

ohranjata dodatni popoldanski termin uradnih ur. 

 

Karierni center 

 

Za karierno svetovanje in karierne aktivnosti je na PF poskrbljeno v soorganizaciji Kariernega centra 

Univerze v Ljubljani, PF ter Študentskega sveta PF. Organizirane in izvedene so delavnice, osebna 

svetovanja, obiski v organizacijah in predstavitve organizacij na članicah UL, različni dogodki 

(okrogle mize, konference, posveti), sodelovanja na sejmih in organizacija hitrih zmenkov s 

potencialnimi poslovnimi partnerji, obiski različnih institucij in potencialnih delodajalcev. Študentom 

in diplomantom PF je namenjeno tudi tedensko svetovanje, ki ga izvaja predstavnica Kariernega 

centra UL v prostorih PF. Poleg kariernih centrov nudijo študentom in študentkam pomoč tudi 

profesorji na Pravni fakulteti, ki študentom in študentkam pomagajo in odgovarjajo na vprašanja v 

povezavi s kariero. Pedagogi na željo študentov in študentk pišejo priporočilna pisma za njihov 

nadaljnji študij ali zaposlitev po zaključenem študiju. 
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Študenti s posebnimi potrebami 
 

Infrastruktura na PF je ustrezno prilagojena študentom s posebnimi potrebami, ki so gibalno ovirani, 

saj je tem študentom in študentkam omogočeno nemoteno gibanje in dostop do vseh prostorov na 

fakulteti (dvigala, prilagojene učilnice idr.). Študentom in študentkam s posebnimi potrebami so na 

voljo vse informacije in pomoč, ki jo nudijo službe, ki skrbijo za svetovanje in pomoč vsem 

študentom. Poleg tega se študentom in študentkam s posebnimi potrebami skuša nuditi dodatno pomoč 

v obliki tutorstva za študente s posebnimi potrebami. Komisija za študentske zadeve,  pri obravnavi 

vlog za status študenta s posebnimi potrebami, poskuša čim bolj prilagoditi izvajanje študijskega 

programa posameznemu študentu ter mu s tem olajšati študij na PF. 

 

Tutorski sistem 

 

Na PF je po mnenju študentov in študentk vzpostavljen zelo dober sistem tutorstva. Ta temelji na 

prostovoljnosti in samoiniciativnosti študentov višjih letnikov, ki želijo pomagati mlajšim kolegom pri 

študiju na fakulteti.  

 

V študijskem letu 2013/2014 so bile na PF štiri različne oblike tutorstev, in sicer uvajalno tutorstvo, 

predmetno tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje študente. Obliki 

tutorstev, ki so se izkazale za najboljše in najbolj dejavne v študijskem letu 2013/2014, sta bili 

predmetno tutorstvo in tutorstvo za tuje študente.  

Predmetno tutorstvo se je izvajalo pri osmih predmetih in sicer pri predmetu Ekonomija, Rimsko 

pravo, Uvod v civilno pravo, Ustavno pravo, Uvod v pravoznanstvo, Delovno pravo, Kazensko 

materialno pravo in Kazensko procesno pravo, poleg teh pa sta v študijskem letu 2014/2015 uvedeni 

dve novi predmetni tutorstvi, in sicer pri predmetu Evropsko ustavno pravo in predmetu Upravno 

procesno pravo. Tutorska srečanja pri predmetnih tutorstvih potekajo na redni ravni (povprečno enkrat 

tedensko) in so izjemno dobro obiskana.  

Pri tutorstvu za tuje študente tutorji skrbijo za študente in študentke, ki pridejo na Erasmus in druge 

oblike študentskih izmenjav, in tudi za tuje študente in študentke, ki pridejo na PF opravljati celotni 

študij.  

Tutorstvo je v celoti koordinirano iz vrst pedagoških kadrov (v primeru tutorstva za tuje študente pa 

tudi s strani mednarodne pisarne), in sicer preko Komisije za tutorstvo. Predmetno tutorstvo koordinira 

še študentska koordinatorka tutorjev, tutorstvo za tuje študente pa študentski koordinator za tuje 

študente (oba iz vrst študentov), ki skrbita za dobro delovanje tutorstva, povezavo med različnimi 

tutorji (v letu 2014 jih je bilo 44) in povezavo med tutorji in zaposlenimi na fakulteti.  

 

 

Povzetek v preglednici: 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Uvedba novih predmetnih tutorstev pri 

zahtevnejših premetih. 

Študenti in študentke četrtega letnika imajo 

zaradi obsežnosti in zahtevnosti predmeta 

težave pri enem od celoletnih predmetov. Z 

uvedbo tutorstva se študentom in študentkam 

olajša razumevanje snovi in priprava na izpit. 

Uvedba dodatnih možnosti obštudijskega 

udejstvovanja. 

Dodatne oblike obštudijskih dejavnosti 

omogočajo vključitev večjega števila 

študentov in študentk. V študijskem letu 

2014/15 je bila dodatno uvedena pravna 

svetovalnica LGBT, ekipa PF se je v letu 

2014 prvič udeležila svetovnega tekmovanja s 

področja človekovih pravic Nelson Mandela 

World Human Rights Moot Court.  
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Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Priložnost za izboljšave: obveščanje študentov 

in študentk o novicah Kariernega centra tudi 

preko oglasne deske na spletni strani PF. 

Redno objavljanje vseh aktivnosti na oglasni 

deski za študente in študentke ter večja 

promocija sodelovanja študentov ob začetku 

študijskega leta. 

Izziv: Ustrezno vrednotenje obštudijskih 

dejavnosti s kreditnimi točkami v okviru 

študija. 

Uvedba ECTS za obštudijske dejavnosti, ki 

pozitivno vplivajo na študij in izpopolnjujejo 

znanje študenta. Z uvedbo kreditnih točk bi še 

povečali število študentov, ki bi se 

udeleževali obštudijskih dejavnosti. 

Priložnost za izboljšavo: Večji odziv študentov 

in študentk na anketo glede uspešnosti 

tutorstva. 

Izvedba anket o zadovoljstvu študentov in 

študentk glede uspešnosti vsakega 

posameznega tutorja na predizpitnih 

tutorstvih. 

 

 

3.1.4.2 Knjižnična in založniška dejavnost 

 

Knjižnice PF 

 

Izvajanje knjižnične dejavnosti knjižnice PF (v nadaljevanju: knjižnica) je v letu 2014 potekalo 

strokovno in kvalitetno ter v skladu z letnim načrtom dela. Vodstvo PF je za namen delovanja 

knjižnice v letu 2014 namenilo enak obseg finančnih sredstev kot v letu poprej, poleg tega je knjižnica 

uspela preko izvajanja svoje dejavnosti pridobiti še dodatna finančna sredstva. Vsa navedena sredstva 

so bila namenjena pridobitvi izbrane domače in tuje pravne literature, tako v tiskani kot v elektronski 

obliki. Predstojnik knjižnice in člani Knjižničnega odbora ter vsi zaposleni v knjižnici so si, v 

sodelovanju z vsemi pedagogi oz. raziskovalci na fakulteti, prizadevali pripraviti izbor najkvalitetnejše 

strokovne literature s področja prava, s čimer je knjižnica sledila zastavljenim ciljem pri ustvarjanju 

najkvalitetnejše knjižnične zbirke. PF se zaveda pomembne vloge knjižnice za študij in raziskovalno 

delo na fakulteti, zato si prizadeva knjižnici trajno zagotavljati sredstva za njen razvoj in, kar je 

najpomembnejše, za zagotavljanje dostopa do vrhunske pravne literature in spletnih informacijskih 

virov s področja prava.  

 

Knjižnica je v letu 2014 še naprej zagotavljala kvalitetno ter strokovno izvajanje knjižničnih storitev. 

Obseg izvajanja posameznih nalog in projektov v knjižnici se je v skladu s kadrovskimi spremembami 

nekoliko zmanjšal, vendar ostaja na ustreznem nivoju, ki zagotavlja nemoteno izvajanje temeljnih 

knjižničnih storitev in uresničevanje poslanstva pravne knjižnice. Pomemben kazalnik kakovosti je 

zadovoljstvo uporabnikov knjižnice, na kar je tudi v preteklem letu pozitivno vplivalo kakovostno delo 

in prijaznost vseh zaposlenih v knjižnici, ki se je odražalo tako preko hitre, učinkovite in strokovne 

pomoči zaposlenih na izposoji pri iskanju relevantne pravne literature ter hitrem zagotavljanju dostopa 

do gradiva v okviru dela na izposoji ter pri izvajanju medknjižnične izposoje, kot tudi preko 

zagotavljanja in ohranjanja mirnega in prijetnega vzdušja v prostorih knjižnice. Knjižnica oz. 

zaposleni v knjižnici si iz leta v leto prizadevajo knjižnične storitve v največji možni meri prilagoditi 

aktualnim potrebam študentom, pedagogom in ostalim obiskovalcem knjižnice. Takšen pristop k 

izvajanju dejavnosti knjižnice prinaša številne dobre rezultate, ki se kažejo v zadovoljstvu 

obiskovalcev knjižnice ter v kvalitetnem sodelovanju knjižnice s študenti, pedagogi ter ostalimi člani 

knjižnice. V skladu z navedenim knjižnica že vsa leta ohranja celodnevni odpiralni čas, ki ga med 

izpitnimi obdobji še nekoliko podaljša, ter skrbi za hitro odzivnost na študijske oz. raziskovalne 

potrebe članov knjižnice.  

 

Knjižnica študentom z gibalnimi ovirami nudi dodatne storitve, s katerimi skuša študentom na 

najenostavnejši način zagotoviti dostop do vseh razpoložljivih pravnih ter drugih strokovnih virov. 

Knjižnica posveča posebno pozornost tudi študijski in strokovni pravni literaturi, to je skrbi, da je 

študentom na voljo določeno število izvodov predpisane študijske literature glede na številčno 

strukturo študentov posameznega letnika, v katerem je literatura relevantna. Tako si je tudi v letu 2014 
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knjižnica prizadevala zagotoviti dostop do študijske literature čim širšemu krogu uporabnikov. Na 

podlagi stalnega spremljanja pogostnosti uporabe oz. izposoje študijske literature je zato prilagodila 

izposojevalni čas navedenega knjižničnega gradiva, s čimer je omogočila čim smotrnejšo uporabo 

literature čim večjemu številu uporabnikov. 

 

Knjižnica je tudi v preteklem letu nadaljevala z izvajanjem projekta obdelave starejšega knjižnega 

gradiva iz skladišča knjižnice. V letu 2014 se je zaradi kadrovskih sprememb obseg tako strokovno 

obdelanega gradiva sicer nekoliko zmanjšal, vendar pa sta bibliotekarki katalogizatorki, zaposleni v 

knjižnici, s prizadevnim in učinkovitim delom uspeli vključiti v elektronski katalog cobiss/opac veliko 

število izvodov starejšega knjižnega gradiva iz skladišča knjižnice. Knjižnica bo tudi v prihodnje, v 

skladu z razpoložljivimi človeškimi viri, nadaljevala s strokovno, vsebinsko in formalno obdelavo 

starejšega knjižnega gradiva. Namen strokovne obdelave starejšega knjižnega gradiva in vključitev le 

tega v elektronski katalog cobiss/opac je, med drugim, zagotoviti dobro preglednost knjižnične zbirke 

in strokovni javnosti na sodoben način predstaviti ter omogočiti dostop do najpomembnejših pravnih 

virov.  

 

Zaradi velikega pomena obvladovanja veščin pravnega pisanja in raziskovanja ter informacijske 

pismenosti za kakovost študija prava zaposleni v knjižnici skupaj s pedagogi na fakulteti organizirajo 

ter izvajajo za študente prava iz leta v leto vedno večji obseg izobraževanj in usposabljanj v okviru 

navedenih vsebin ter tako študente usposabljajo za kvalitetno in uspešno pravno raziskovanje in 

pisanje. Knjižnica je v sodelovanju s pedagogi tudi v letu 2014 izvedla različna izobraževanja 

študentov prava na področju informacijske pismenosti in uporabe elektronskih baz podatkov, ki so se 

izvajala v okviru rednih študijskih obveznosti ter tudi kot samostojne predstavitve posameznih 

elektronskih baz podatkov. Knjižnica redno organizira in izvaja tudi tečaje o uporabi spletnih 

informacijskih virov za manjše število udeležencev in individualno svetovanje na področju 

informacijske pismenosti. Vse navedeno prinaša vedno več pozitivnih rezultatov, ki se kažejo tudi v 

obliki povečanega obsega uporabe elektronskih pravnih informacijskih virov na fakulteti.  

 

Knjižnica je z inovativno preureditvijo prostorov knjižnice, brez dodatnih finančnih stroškov, 

pridobila dodatna študijska mesta v knjižnici ter obenem večnamenski prostor za izvedbo različnih 

dogodkov v knjižnici, kot so predavanja, seminarji, delavnice ipd. V knjižnici je na voljo moderna 

računalniška oprema, ki se redno posodablja in študentom zagotavlja najboljše pogoje za kvaliteten 

študij. Obiskovalci knjižnice so imeli v preteklosti možnost dostopa do brezžične internetne povezave 

Eduroam samo v delu knjižničnih prostorov. Z namestitvijo dodatnih oddajnih točk za brezžični 

internet, ki je bila izvedena v drugi polovici leta 2014, je sedaj omogočen dostop do Eduroam-a v vseh 

prostorih knjižnice.  

 

Sodelovanje med knjižnico in univerzitetnimi službami poteka zelo dobro. Ob tem naj še posebej 

omenimo, da knjižnica zelo uspešno in učinkovito sodeluje z Univerzitetno službo za knjižnično 

dejavnost Univerze v Ljubljani. Knjižnica ima prav tako svojega predstavnika v Komisiji za razvoj 

knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani (vodja knjižnice). V okviru navedenega vodja knjižnice 

aktivno sodeluje v različnih delovnih skupinah, ki razvijajo in nadgrajujejo oz. izboljšujejo delovanje 

celotnega knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani.  

 

 

Depozitarna knjižnica ZN DL-027 

 

Depozitarna knjižnica ZN DL-027 deluje v okviru Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne 

odnose PF od leta 1947. Praviloma ima vsaka država članica OZN pravico do ene depozitarne 

knjižnice, ki jo gosti ugledna institucija in prejema gradivo brez plačila prispevka. Depozit vsebuje 

tiskane publikacije (monografije, serijske publikacije in dokumente vseh organov ZN), v zadnjih letih 

pa je poudarek predvsem na spletnih virih in različnih spletnih bazah podatkov ZN. Prav tako si 

prizadeva za prehodnost tiskanih oblik v elektronske različice, k čemur prispeva tudi naša Depozitarna 

knjižnica, saj je bila izmed 368 knjižnic izbrana kot primerna za eno od testnih knjižnic v uvajalnem 

obdobju. V letu 2014 je Depozitarna knjižnica ZN poleg rednega knjižničarskega dela (predvsem 

pomoč pri online iskanju dokumentov OZN, ki so težje najdljivi oz. dostopni, izposoja, baze 

podatkov) izvedla še naslednje ukrepe, ki bodo ostali med prioritetnimi nalogami tudi v prihodnjih 
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letih: predstavljanje dela in zbirk ZN preko spleta; kontrolirano izločanje gradiva (predvsem 

dokumente in publikacije ZN, ki so dostopni prek spleta). 

 

 

Povzetek v obliki preglednice: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Izobraževanje in usposabljanje študentov 

prava na področju informacijske pismenosti 

ter pravnega raziskovanja in pisanja. 

Zaradi velikega pomena obvladovanja veščin 

pravnega pisanja in raziskovanja ter informacijske 

pismenosti za kakovost študija prava zaposleni v 

knjižnici skupaj s pedagogi na fakulteti izvajajo za 

študente prava iz leta v leto vedno večji obseg 

izobraževanj in usposabljanj v okviru navedenih 

vsebin ter tako študente usposabljajo za kvalitetno 

in uspešno pravno raziskovanje in pisanje.  

Povečanje števila študijskih mest v knjižnici 

in pridobitev večnamenskega prostora v 

knjižnici za namen organizacije različnih 

kulturno – izobraževalnih dogodkov. 

Knjižnica je z inovativno preureditvijo prostorov 

knjižnice, brez dodatnih finančnih stroškov, 

pridobila dodatna študijska mesta v knjižnici ter 

obenem večnamenski prostor za izvedbo različnih 

dogodkov v knjižnici, kot so predavanja, seminarji, 

delavnice ipd. 

Fakulteta je z namestitvijo dodatnih oddajnih 

točk za brezžični internet povečala dostop do 

brezžične internetne povezave Eduroam.  

Obiskovalci knjižnice so imeli v preteklosti 

možnost dostopa do brezžične internetne povezave 

Eduroam samo v delu knjižničnih prostorov. Z 

namestitvijo dodatnih oddajnih točk za brezžični 

internet je sedaj omogočen dostop do Eduroam-a v 

vseh prostorih knjižnice.  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Izboljšanje oz. nadgradnja varovalnega 

sistema za varovanje knjižničnega gradiva 

pred krajo. 

V knjižnici bo treba v prihodnosti izboljšati oz. 

nadgraditi varovalni sistem za varovanje 

knjižničnega gradiva pred krajo, ki bo zagotavljal 

učinkovitejšo oz. ustreznejšo zaščito knjižničnega 

gradiva. 

Kadrovske spremembe in zagotavljanje 

kvalitete ter obsega izvajanja knjižničnih 

storitev in ohranjanje celodnevnega 

odpiralnega časa knjižnice. 

Knjižnica kljub spremenjeni kadrovski situaciji še 

naprej zagotavlja kakovostno ter strokovno 

izvajanje knjižničnih storitev in ohranja celodnevni 

odpiralni čas knjižnice. Obseg izvajanja 

posameznih nalog in projektov v knjižnici se je v 

skladu z navedenimi kadrovskimi spremembami 

nekoliko zmanjšal, vendar  ostaja na ustreznem 

nivoju, ki zagotavlja nemoteno izvajanje 

knjižničnih storitev. 

Zagotavljanje dostopa do najkvalitetnejših 

tiskanih in spletnih informacijskih virov s 

področja prava. 

Knjižnica si bo tudi v bodoče, v skladu z 

razpoložljivimi finančnimi sredstvi, prizadevala 

zagotavljati študentom, pedagogom in ostalim 

članom ter obiskovalcem knjižnice ustrezen nabor 

najkvalitetnejših pravnih virov oz. vsebin, tako v 

tiskani kot v elektronski obliki. 
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3.1.5 Upravljanje in razvoj kakovosti  

 

 

3.1.5.1 Delovanje sistema kakovosti (sistem in procesi) 

 

V skaladu zs 49. členom Pravil PF kot delovno telo Senata PF deluje Komisija za kakovost. Komisija 

za kakvosti ima skladno z 62. a členom Pravil PF sedem članov, od tega pet članov imenuje senat PF 

(člani, ki so pripravljali to poročilo so: prof. dr. Katja Filipčič, doc. dr. Tilen Štajnpihler, mag. Darja 

Rabzelj, Irena Kordež in predsednica – prodekanja za kakovost – doc. dr. Vasilka Sancin), dva člana 

pa izvoli študentski svet iz vrst študentov (študentski članici, ki sta sodelovali pri tem proočilu sta: 

Ana Marija Brnič in Barbara Bernot). 1. 12. 2014 je senat PF prvič imenoval prodekanjo za kakovost, 

kar odraža velik pomen, ki ga področju kakovosti namenja PF. Novoimenovana komisija za kakovost 

je v letu 2014 tudi začela s prakso rednih periodičnih sej. O sklepih komisije je redno obveščen dekan 

PF in glede na vsebino tudi ostali organi PF. 

 

Komisija za kakovost spremlja kakovost študija na PF, pripravlja letno poročilo, ki ga posreduje 

Univerzi, pripravlja druga poročila o kakovosti v skladu s statutom in drugimi akti UL ter sklepi 

pristojnih univerzitetnih ali fakultetnih organov, opravlja druge naloge v skladu s statutom UL in 

Pravili PF ter naloge, ki ji jih naloži senat (62. b člen Pravil PF). Komisija za kakovost pri svojem delu 

izhaja iz predpisov in aktov, ki so sprejeti v okviru Univerze v Ljubljani. Pri pripravljanju tega 

poročila je upoštevala tudi navodila in smernice, ki so jih v zvezi s tem posredovale pristojne službe 

Univerze v Ljubljani. 

 

Komisija je osnutek letnega poročila za 2014 pripravila ob upoštevanju stališč fakultetnih organov, na 

podlagi podatkov, ki so jih posredovale pristojne fakultetne službe, posamezni zaposleni ter na podlagi 

razgovorov s predstavniki knjižnice, referata, mednarodne pisarne, vodjo službe za informatiko ter 

študentskega sveta. Študentski predstavnici sta neposredno sodelovali tako pri zbiranju gradiva kot pri 

pisanju osnutka poročila, ki zajema tudi njuna prispevka in stališča. Študentski predstavnici sta se tudi 

zavezali, da bosta o potrebnih ukrepih za zagotavljanje kakovosti na PF redno obveščali čim širšo 

študentsko javnost in jih spodbujali k sodelovanju pri njihovi izvedbi. 

 

Pred dokončnim oblikovanjem poročila in predložitvijo končne različice poročila o kakovosti v 

potrditev Senatu PF je Komisija za kakovost osnutek poročila v seznanitev posredovala vsem 

zaposlenim, ki so imeli možnost predlagati morebitne spremembe in dopolnitve k besedilu. Osnutek 

poročila je bil tudi predmet posebne obravnave na seji Senata PF. 

 

Tudi v letu 2014 je dobro potekalo sodelovanje in medsebojno informiranje med PF in univerzitetnimi 

službami na tem področju, zlasti v okviru projekta Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL), kjer ima PF 

tudi svojo predstavnico. Zaposleni na PF so se udeležili tudi več delavnic KUL. 

 

 

3.1.5.2 Mehanizmi za spremljanje in izboljševanje kakovosti  

 

Univerza v Ljubljani je v okviru projekta KUL v letu 2014 izvajala aktivnosti (ki jih bo nadaljevala 

tudi v letu 2015), ki se nanašajo na prenovo študentske ankete Univerze v Ljubljani. Komisija za 

kakovost Pravne fakultete v Ljubljani je s svojimi mnenji in predlogi aktivno sodelovala pri omenjeni 

prenovi. 
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PF je tudi v letu 2014 izvedla študentsko anketo v skladu s pravili in še dodatno izboljšala 

posredovanje rezultatov študentske ankete odgovornim osebam za posamezna področja na fakulteti ter 

tako omogočila in okrepila aktivnosti na fakulteti, ki se nanašajo na analizo rezultatov študentske 

ankete. 

 

Podobno kot v preteklih letih je fakultetna mednarodna pisarna tudi izvedla posebno anketo za 

ugotavljanje zadovoljstva tujih (izmenjavnih) študentov in študentk, ki so študijskem letu 2013/14 

opravljali študijsko izmenjavo na PF UL, in domačih študentov in študentk, ki so v istem letu bili na 

študijski izmenjavi v tujini. 

 

 

3.1.5.3 Zunanje evalvacije in akreditacije 

 

PF je v letu 2014 pričela s pripravami na postopke podaljšanja akreditacij svojih študijskih programov 

na 1. in 2. stopnji, ki se bodo odvili v letu 2015. V letu 2014 pa PF še ni uspela sprejeti Poslovnika 

kakovosti, kar je prioritetna naloga za 2015. 

 

 
Povzetek v obliki preglednice: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Izvolitev prve prodekanje PF za kakovost.  Prodekanja za kakovost je članica kolegija dekana 

in predsednica Komisije za kakovost ter tako skrbi 

za vodenje in koordinacijo potrebnih aktivnosti za 

pravilno delovanje sistema za zagotavljanje 

kakovosti na PF na najvišjih ravneh.  

Uvedba rednih periodičnih sej Komisije za 

kakovost. 

Redno spremljanje kakovosti (in ne zgolj pred 

oddajo letnega poročila o kakvosti) tudi preko 

obravnave na rednih sejah komisije za kakovost 

povečuje skrb za zagotavljanje kakovostnega 

pedagoškega, raziskovalnega in administrativnega 

dela na PF. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

PF še ni sprejela Poslovnika kakovosti. Priprava Poslovnika kakovosti je prednostna naloga 

Komisije za kakovost v letu 2015. 

Izziv: zagotoviti večjo transparentnost in 

konsistentnost dela Komisije za študentske 

zadeve. 

Sprejem Pravilnika Komisije za študentske zadeve. 

Priložnost za izboljšavo: dodatno 

izobraževanje pedagoških delavcev k 

izobraževanju na področju pedagogike in 

retorike. 

Spodbujanje pedagoškega kadra k vključitvi v 

različne delavnice namenjene izboljševanju 

pedagoških in retoričnih veščin. 
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3.1.6 Pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

 

3.1.6.1 Upravljanje s stvarnim premoženjem 

 

PF je v letu 2014 izvedla nekatera nujna vzdrževalna dela na stavbi, kot so:  

 popravilo severne fasade 

 letni pregled gasilnih aparatov  

 popravilo požarne razsvetljave  

 dvoletni pregled požarne razsvetljave  

 letni pregled dvigal  

 čiščenje odtokov ter lovilca maščob  

 servis agregata  

 servisiranje klima naprav ter menjanje filtrov  

 čiščenje parketov  

 čiščenje oken  

 najnujnejše beljenje sten v posameznih prostorih fakultete 

 menjava napisa oz. table pred vhodom v knjižnico  

 

PF predvideva v prihodnje izvedbo nekaterih nujnih vzdrževalnih del na stavbi, kot je popravilo 

zamakanja v garaži in seminarju št. 3 idr. 

 

PF je v letu 2014 v skladu s potrebami izvajanja študijskega in raziskovalnega procesa na fakulteti ter 

v okviru razpoložljivih finančnih sredstev skrbela za ustrezno posodabljanje računalniške opreme na 

fakulteti. Nabava računalniške opreme se je izvajala preko javnih naročil, sklenjeni so bili okvirni 

sporazumi na ravni fakultete. 

 

 

3.1.6.2 Informacijski sistem 

 

Na področju informatike je PF v letu 2014 pričela z rednim shranjevanjem pomembnih podatkov 

na oddaljeno lokacijo. Za boljšo komunikacijo z univerzitetnimi strežniki je bila izvedena nadgradnja 

domenskih strežnikov. 

 

V knjižnici PF je bila nameščena dodatna računalniška oprema in s tem izboljšani pogoji oz. 

ponudba, ki jih knjižnica nudi študentom in ostalim uporabnikom za uspešen študij. 

 

Nadgrajeno je bilo brezžično omrežje Eduroam, ki v preteklosti ni prekrivalo celotne fakultete, kar 

so zaznavali tudi nekateri študenti v svojih odgovorih v študentski anketi. V letu 2014 so bile zato 

vzposatvljene dodatne dostopne točke in brezžično omrežje razširjeno tudi v kletne prostore, kjer se 

nahajajo seminarske sobe, na vhodu in po nadstropjih fakultetnih prostorov ter po celotni knjižnici. 

Uporabniki tako z mobilnimi napravi lažje dostopajo do potrebnih podatkov na spletu. Obenem je bila 

na PF izvedena tudi prekonfiguracija celotnega IP segmenta brezžičnega omrežja. 

 

Obstoječi informacijski sistemi, ki podpirajo študijsko dejavnost, finančno-računovodske storitve, 

knjižnično dejavnost in kadrovske zadeve, so primerni za fakulteto in se posodabljajo po potrebi. 

Povezljivost študentskega informacijskega sistema VIS (oz. ŠIS) z aplikacijo eVŠ (Evidenčni in 

analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji), katere glavni namen je urediti 

natančno evidenco študentov in diplomantov v Sloveniji, se je izkazala kot dobra. PF je bila (kot ena 

od le treh članic Univerze v Ljubljani) pilotno vključena v  izvedbo prijavno-sprejemnega postopka za 

vpis na študijski program 2. stopnje v študijskem letu 2014/2015 preko sistema eVŠ in celoten 

postopek je potekal brez kakršnih koli težav. Poslovna informatika se bo v prihodnje morala 

prilagoditi uvedbi e-računov; v ta namen je PF v letu 2014 že pričela s pripravami na vzpostavitev 

elektronskega poslovanja. Ukinili bomo tudi navadno pošiljanje računov na naslove študentov in jih 

nadomestili s pošiljanjem računov po elektronski poti. 

 



29 
 

V letu 2014 so se začele aktivne priprave na priključitev k projektu Repozitorija UL (skupaj s 

še eno članico Univerze v Ljubljani smo v projekt vključeni testno). Repozitorij omogoča zbiranje in 

hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija ter objav zaposlenih na Univerzi in raziskovalnih 

podatkov. Za vsako delo, shranjeno v Repozitorij UL, se bo v procesu oddaje v Repozitorij izvedlo 

tudi zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva). Projekt narekuje nekaj tehničnih prilagoditev 

(nadgradnja sistema ŠIS) pa tudi spremembo dosedanjih postopkov v zvezi s prijavami tem in samo 

oddajo zaključnih del študentov.  

 

Zaradi sprejetja novega logotipa fakultete je bila spremenjena grafična podoba fakultetnega 

spletnega mesta in zamenjano veliko število dokumentov,  ki so shranjeni na spletnih straneh.  

 

Povzetek v preglednici: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Shranjevanje podatkov na oddaljeni lokaciji. Večja varnost podatkov, v primeru okvare 

računalniške opreme in naravnih nesreč hitrejša 

in lažja vzpostavitev delovnih procesov in s tem 

kakovosti dela. 

Vzpostavitev dodatnih dostopnih točk za 

brezžično povezavo v prostorih fakultete. 

Večja pokritost z brezžičnim omrežjem in 

hitrejša dostopnost do informacij z mobilnimi 

napravami. 

Pričetek aktivnosti za priključitev k projektu 

Repozitorij UL. 

Javna dostopnost zaključnih del študentov, 

omogočeno preverjanje podobnosti zaključnih 

in raziskovalnih del (manj možnosti za 

plagiatorstvo). 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Izziv: spodbujanje uporabe modernih spletnih 

komunikacij oz. orodij  (s povečano oz. 

pogostejšo uporabo tovrstnih komunikacijskih 

orodij bi se povečal in izboljšal pretok 

informacij med profesorji in študenti, 

spodbujala bi se interaktivna diskusija). 

Večja uporaba modernih spletnih komunikacij 

oz. orodij (npr. spletne učilnice). 

 

Nezadostna preglednost pisarniškega 

poslovanja (vhodna in izhodna pošta) in s tem 

povezan finančni strošek. 

Vzpostavitev elektronskega dokumentacijskega 

sistema. 
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3.1.6.3 Upravljanje s človeškimi viri  

 

Število zaposlenega pedagoškega kadra se je v letu 2014 zaradi upokojevanja zmanjšalo in tako se 

ohranja neugodno razmerje med številom zaposlenih in številom študentov na PF. To stanje otežuje 

tudi izvedbo sobotnega leta. V letu 2014 je del sobotnega leta izvedel en profesor PF. Poleg tega glede 

strukture pedagoškega kadra na PF velja obrnjena piramida, občutno primanjkuje mladih 

raziskovalcev in asistentov, kar je posledica predvsem zaostrene finančne situacije in neugodnega 

vrednotenja znanstvenega dela pravne znanosti, kar vpliva na izbor mentorjev mladim razsikovalcem.  

 

PF si je tudi v letu 2014 še naprej prizadevala za ustreznejše upoštevanje pedagoških vidikov v 

postopkih habilitacije. Prav tako se je PF ukvarjala s potrebo po reviziji Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti ARRS, saj bi z 

ustreznejšim vrednotenejm pravne znanosti pripomogli k izboljšanju položaja pedagoškega kadra PF 

tudi v habilitacijskih postopkih.  

 

Vodstvo PF je tudi v letu 2014 opravilo redne letne razgovore z zaposlenimi in katedre zaprosilo za 

izdelavo zaposlitvenih vizij na srednji in dolgi rok. PF je svoje zaposlene redno obveščalo o različnih 

oblikah možnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, a je bil odziv relativno skromen, kar je 

verjetno delno tudi posledica preobremenjenosti kadra.  

 

Za študijsko leto 2014/2015 sta bila imenovana dva demonstratorja (na Katedri za civilno pravo in 

Katedri za ustavno pravo). 

 

Tudi v letu 2014 je z veliko osebno zavzetostjo del pedagoškega in administrativnega kadra 

pripomogel k izvedbi številnih dodatnih aktivnosti in obštudijskih dejavnosti z namenom zagotavljanja 

kakovosti PF. 

 

Glede izmenjav zaposlenih glej točko 3.1.1.5. 

 

Povzetek v preglednici: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Osebna zavzetost dela pedagoškega in 

administrativnega kadra, da preko svojih 

rednih delovnih obvez opravlja številne 

dodatne aktivnosti. 

Dodatne aktivnosti izrazito pozitivno vplivajo 

na zviševanje kakovosti in prepoznavnosti PF. 

 

Začetek vzpostavljanja strategije oziroma 

sistema upravljanja s kadri na ravni fakultete. 

S postopnim uvajanjem ukrepov, kakršna sta na 

primer priprava t.i. kariernih načrtov 

pedagoškega in raziskovalnega dela zaposlenih 

po posameznih katedrah in uvedba letnih 

razgovorov, se povečuje preglednost nad 

(prihodnjimi) zaposlitvenimi potrebami ter 

posledično učinkovitejše načrtovanje kadrovske 

politike, zlasti v povezavi s pripravo reforme 

študijskega programa. 

Delo z demonstratorji oziroma 

demonstratorkami. 

Pomoč zaposlenim pedagogom in 

raziskovalcem pri administrativnih in drugih 

nepedagoških obveznostih s strani 

demonstratorjev odpira začasno rešitev težav 
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glede neustreznega razmerja med pedagoškim 

kadrom in številom študentov ter neustrezno 

strukturo pedagoških zaposlitev, tj. enega od 

ključnih dejavnikov, ki negativno vplivajo na 

kakovost študijskega procesa. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Nezadostnost človeških virov (predvsem 

mlajšega kadra) za dovolj obsežno in 

kakovostno opravljanje (zlasti mednarodne) 

raziskovalne dejavnosti na področju prava. 

Problem upadanja raziskovalnega dela na 

fakulteti je s kadrovskega vidika mogoče 

reševati: (a) s kadrovsko okrepitvijo 

raziskovalcev (npr. mladih raziskovalcev ali 

raziskovalcev iz postdoktorskih programov); (b) 

z razbremenitvijo pedagoškega dela zaposlenih 

in preusmeritvijo pozornosti v raziskovalno 

delo; (c) z okrepitvijo ali prerazporeditvijo 

administrativnega osebja posebej za namen 

priprave in prijavljanja na (mednarodne) 

raziskovalne projekte. 

Neustrezno razmerje med pedagoškim kadrom 

in številom študentov v povezavi z neustrezno 

strukturo pedagoških delavcev (tj. razmerjem 

med visokošolskimi učitelji in asistenti). 

Opredeljeni sta bili dve smeri za ukrepanje pri 

reševanju tovrstnih problemov: (a) zmanjšati 

število vpisanih študentov in študentk oziroma 

povečati število pedagoških zaposlitev; (b) 

povečati število demonstratorjev, natančnejša in 

predvsem enotna ureditev njihovega položaja 

ter krepitev njihove vloge v pedagoškem in 

raziskovalnem procesu. 

Izziv: doseči spremembo meril za vrednotenje 

pedagoškega dela in znanstveno-

raziskovalnega dela pravne znanosti. 

Nadaljnja prizadevanja pri pristojnih organih. 

 

 

3.1.6.4 Zagotavljanje stikov z javnostmi 

 

V letu 2014 je na PF za redne stike z javnostmi skrbel predvsem dekanat in tajnik PF, v sodelovanju s 

kolegijem dekana. Kadri PF se tudi individulano vključujejo v stike z javnostmi preko nastopov v 

različnih medijih. O aktivnostih na fakulteti se redno obvešča širša javnost z uporabo informacijskih 

sistemov (glej točko 3.1.6.2). 

 

Povzetek v preglednici: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Redno obveščanje o aktivnostih na PF z 

uporabo informacijskih sistemov. 

Povečanje razpoznavnosti in pomena PF v 

slovenskem in mednarodnem prostoru. 
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Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pomanjkanje jasne strategije glede 

zagotavljanja stikov z javnostmi. 

Izdelava strategije za zagotavljanje stikov z 

javnostmi. 

Oživitev Alumni kluba PF. Zagotavljanje rednega stika z velikim delom 

strokovne javnosti. 

 

3.1.6.5 Vodenje in upravljanje organizacije  

 

Fakulteto je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 predstavljal in zastopal dekan fakultete, prof. dr. Peter Grilc, 

od 1. 10. 2014 do konca leta pa dekan, prof. dr. Miha Juhart. Vodstvo fakultete so poleg dekana 

sestavljali še prodekan za gospodarske zadeve, prof. dr. Grega Strban, od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 

prodekan za študijske zadeve, prof. dr. Igor Kaučič, od 1. 10. 2014 do konca leta pa prodekan za 

študijske zadeve, prof. dr. Erik Kerševan. 1. 12. 2014 je bila prvič na PF izvoljena prodekanja za 

kakovost, doc. dr. Vasilka Sancin. Tajnik fakultete v letu 2014 je bila Barbara Šefman Sardoč, univ. 

dipl. prav. Za finančne zadeve je pristojen Upravni odbor PF. PF je v letu 2014 že opravila prvi 

razmislek o možnih korakih za pridobivanje dodatnih sredstev na trgu, ki bi omogočila reševanje 

finančne situacije. 

 

Povzetek v preglednici: 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (največ tri)  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Izvolitev prodekanje za kakovost. Zagotavljanje rednega spremljanja in 

uveljavljanja kakovosti na PF. 

 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (največ tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Prevelika obremenjenost vodstvenega kadra s 

pedagoškimi in raziskovalnimi dejavnostmi. 

Zagotovitev ustrezne prerazporeditve dela. 

Pridobitev dodatnih finančnih sredstev na trgu. Priprava strategije za dodatne aktivnosti PF. 

 

 

3.1.7 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

PF je bila le delno uspešna pri realizaciji ciljev zastavljenih v poročilu iz leta 2013. Glej točko 4.3.  
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4. PRILOGE 

 

 

4.1 Oddelki članice 

 

Pravna fakulteta je organizacijsko razdeljena na katedre, inštitut in knjižnico in ima naslednje 

organizacijske enote: dekanat, katedre, inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose, knjižnico 

in založbo.  

 

Dekanat opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge za vso dejavnost fakultete. 

Fakulteta ima 9 kateder: 

 katedra za civilno pravo,  

 katedra za delovno in socialno pravo,  

 katedra za kazensko pravo,  

 katedra za mednarodno pravo,  

 katedra za pravnoekonomske znanosti,  

 katedra za pravno zgodovino,  

 katedra za sociologijo in teorijo prava,  

 katedra za upravno pravo in  

 katedra za ustavno pravo,  

ki so organizacijske enote pedagoškega, raziskovalnega in razvojnega dela. Inštitut za mednarodno 

pravo in mednarodne odnose upravlja dokumentacijsko gradivo OZN, katerega depozitar je PF. 

Knjižnica PF opravlja knjižničarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost za potrebe 

raziskovalnega, razvojnega in izobraževalnega dela na področju prava.  

 

 

4.2 Predstavitev članice (zahteva MIZŠ) 

 

Fakulteto je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 predstavljal in zastopal dekan fakultete, prof. dr. Peter Grilc, 

od 1. 10. 2014 do konca leta pa dekan, prof. dr. Miha Juhart. Vodstvo fakultete so poleg dekana 

sestavljali še prodekan za gospodarske zadeve, prof. dr. Grega Strban, od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 

prodekan za študijske zadeve, prof. dr. Igor Kaučič, od 1. 10. 2014 do konca leta pa prodekan za 

študijske zadeve, prof. dr. Erik Kerševan. 1. 12. 2014 je bila prvič na PF izvoljena prodekanja za 

kakovost, doc. dr. Vasilka Sancin. Tajnik fakultete v letu 2014 je bila Barbara Šefman Sardoč, univ. 

dipl. prav.. 

 

V skladu z zakonom, s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravili Pravne fakultete je PF notranje 

organizirana v: dekanat, katedre, Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose, knjižnico in 

založbo PF, organi PF pa so: dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet. Senat 

ima naslednja delovna telesa: komisijo za študijske zadeve, komisijo za doktorski študij, komisijo za 

raziskovalno in razvojno delo, komisijo za študentske zadeve, komisijo za pritožbe študentov, 

komisijo za priznavanje tujega izobraževanja in komisijo za kakovost. 

 

Pravna fakulteta v okviru svoje dejavnosti opravlja založniško dejavnost, povezano z izobraževalnimi,  

raziskovalnimi in razvojnimi programi. 

 

Študij na Pravni fakulteti je organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme. Prvostopenjski študij na 

Pravni fakulteti traja štiri leta in obsega 240 ECTS. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s 

študijskim programom, pridobi strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) oziroma diplomirana 

pravnica (UN). Drugo stopenjski študij na Pravni fakulteti (Magistrski študijski program Pravo) traja 

eno leto (dva semestra) in obsega 60 ECTS. Po uspešnem končanem študiju pridobi študent strokovni 

naslov magister prava oziroma magistrica prava. V študijskem letu 2013/2014 je omogočal izbiro 

enega izmed naslednjih usmeritvenih modulov: Splošni modul, Gospodarskopravni modul, 

Državnopravni modul, Mednarodnopravni modul. V študijskem letu 2014/2015 je bil zaradi 

zagotavljanja finančne vzdržnosti razpisan samo Splošni modul. Pogoj za zaposlitev v pravosodnih 
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poklicih (sodniki, odvetniki, tožilci, notarji) je opravljen pravniški državni izpit. K opravljanju 

pravniškega državnega izpita lahko pristopijo diplomanti, ki so končali prvo in drugo stopnjo pravnega 

bolonjskega študija.  

 

Pravna fakulteta poleg prvostopenjskega in drugo stopenjskega študija prava izvaja tudi doktorski 

študij za pridobitev doktorata znanosti. Tretjestopenjski doktorski študijski program Pravo obsega 180 

ECTS in traja 3 leta. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim programom, pridobi 

znanstveni naslov doktor znanosti oz. doktorica znanosti. 

 

4.3 Realizacija predlogov ukrepov iz Poslovnega poročila 2013 

 

 

Ukrep oz. predlog 

ukrepa iz Letnega 

poročila 2013 
 

 

Status 

ukrepa oz. 

predloga 
 

 

Obrazložitev 

Sprejem vizije oziroma 

strateških usmeritev za 

prihodnje delovanje 

fakultete. 

Realizirano  Sprejem Strategije razvoja Pravne fakultete univerze 

v Ljubljani 2013–2020 na senatu Pravne fakultete. 

Dostopna na:  http://www.pf.uni-

lj.si/media/strategijapf1.pdf. 

Nadaljevanje prizadevanj 

za uvedbo enovitega 

petletnega magistrskega 

študija prava in razprave 

o vsebinski zasnovi tega 

študijskega programa. 

Realizirano  
Uskladitev in sprejem vsebinske zasnove novega 

enovitega petletnega magistrskega študija prava na 

Senatu Pravne fakultete. 

Prenova doktorskega 

študija pred ponovno 

akreditacijo, razmislek o 

odpravi delitve 

študijskega programa na 

posamezne module in 

znižanje števila vpisanih 

študentov. 

Ostaja na 

ravni 

predloga 

Doktorski študij  v primerjavi s preteklimi leti ni 

doživel bistvenih sprememb. Potreben je resnejši 

razmislek o zasnovi doktorskega študija, predvsem v 

prvem letniku, kjer ob pričakovanem (in zaželenem) 

nadaljnjem nižanju števila vpisnih mest ni smisleno 

ohranjati načina predmetnega študija, razdrobljenega 

po številnih modulih. Kljub temu pa se je fakulteta v 

tem letu že lotila nekaterih nujnih posodobitev učnih 

načrtov ter nadaljevala z razpravo o temeljitejših 

spremembah v okviru Komisije za doktorski študij.  

Utrditev seminarjev o 

pravnem pisanju in 

raziskovanju. 

Ostaja na 

ravni 

predloga 

Fakulteta v letu 2014 ni uspela izvesti seminarja  s 

tovrstno tematiko. Fakulteta prav tako v letu 2014 ni 

uspela v celoti preučiti možnosti za trajnejšo 

umestitev takšnega seminarja v študijski proces (ali 

kot obštudijsko dejavnost), zato predlog tega ukrepa 

ostaja aktualen za naslednje leto.   

Boljše posredovanje 

rezultatov študentskih 

anket vsem deležnikom 

na fakulteti in 

nadgraditev podatkov o 

zadovoljstvu študentov s 

podatki o zaposljivosti in 

zadovoljstvu 

diplomantov. 

Realizirano  Fakulteta je v letu 2014 relevantne dele rezultatov 

izvedene študentske ankete posredovala ne le 

pedagoškemu osebju, temveč vsem odgovornim 

osebam za vsa področja delovanja fakultete (npr. tudi 

glede delovanja strokovnih služb).  

Izvedena je bila raziskava o zaposljivosti in 

zadovoljstvu diplomantov PF, s čimer je pridobila 

širši vpogled v mnenja uporabnikov oziroma 

povratno informacijo o ustreznosti svoje vizije in 
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delovanja. 

Povečanje števila objav, 

ki so po merilih ARRS 

ključne  

za pridobitev projektov. 

 

Ostaja na 

ravni 

predloga 

Člani raziskovalne skupine PF v letu 2014 niso 

objavili več znanstvenih del kot v prejšnjem letu, zato 

mora biti temu cilju v prihodnje posvečeno še več 

pozornosti. 

Večje povezovanje s 

slovenskimi in tujimi 

raziskovalnimi in 

visokošolskimi  

organizacijami. 

 

Realizirano Fakulteta je v letu 2014 začela izvajati tri nove 

raziskovalne projekte skupaj z drugimi slovenskimi 

raziskovalnimi organizacijami in en nov projekt z 

visokošolsko organizacijo iz tujine.  

Ponovna obuditev 

založniške dejavnosti. 

 

Ostaja na 

ravni 

predloga 

 

Fakulteta v letu 2014 ni uspela obuditi (lastne) 

založniške dejavnosti, zlasti izdajanja študijskega 

gradiva po študentom dostopnih cenah. 

Gre za že predlagani ukrep, ki je, kljub posameznim 

uspešno izvedenim založniškim podvigom, v pretežni 

meri ostal na ravni predloga. 

Okrepitev dejavnosti za 

promocijo pozitivnih plati 

mobilnosti za pedagoško 

in nepedagoško osebje. 

Realizirano V letu 2014 se je na različne oblike mobilnosti 

pedagoškega in nepedagoškega osebja prijavilo 

bistveno več kandidatov kot v letu 2013. 

Večja uporaba modernih 

spletnih komunikacij oz. 

orodij (npr. spletne 

učilnice, možnost, da 

pedagogi pošiljajo 

elektronska sporočila 

študentom direktno iz 

VIS-a). 

Delno 

realizirano 

Del pedagoškega kadra je v letu 2014 uporabljal 

različne možnosti modernih spletnih komunikacij za 

stik s študenti. 

Popraviti neustrezno 

razmerje med 

pedagoškim kadrom in 

številom študentov v 

povezavi z neustrezno 

strukturo pedagoških 

delavcev (tj. razmerjem 

med visokošolskimi 

učitelji in asistenti). 

Ostaja na 

ravni 

predloga 

Kljub zmanjševanju vpisa, se je v letu 2014 hkrati 

zmanjševalo tudi število zaposlenih, zato razmerje 

ostaja neustrezno in ukrepi za odpravo ostajajo 

aktualni. 

Povečevanje človeških 

virov za dovolj obsežno 

in kakovostno opravljanje 

(zlasti mednarodne) 

raziskovalne dejavnosti 

na področju prava. 

Ostaja na 

ravni 

predloga 

V letu 2014 fakulteta še ni zmogla realizirati 

predlaganih ukrepov, zato je to aktualen predlog 

ukrepov tudi za 2015. 

Prizadevati si za 

ustreznejše vrednotenje 

pedagoškega dela v 

habilitacijskih postopkih 

Ostaja na 

ravni 

predloga 

Fakulteta si bo tudi v 2015  še naprej prizadevala za 

spremembo habilitacijskih meril v smeri večje teže 

pedagoškemu delu kot enemu od meril v 
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4.4 Raziskovalni programi in projekti PF v letu 2014 

 

PF je nosilec enega raziskovalnega programa:  
 

Naslov projekta Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni 

sistem 

Vrsta, obseg Program (2,43 FTE) 

trajanje 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017; podaljšanje programa na podlagi pozitivne ocene 

ARRS 

RO, vodja PF (Grega Strban) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

15 

 

 
Sodelovanje PF v raziskovalnih projektih skupaj z drugimi raziskovalnimi organizacijami (kot 

sodelujoča organizacija) 
 

Naslov projekta Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji 

Vrsta, obseg Aplikativni (2,13 FTE) 

trajanje 1. 7. 2014 – 31. 12. 2017 

vodja Inštitut za primerjalno pravo, PF (Ana Vlahek) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

13 

 
 

Naslov projekta Pravo v dobi velikih podatkov: Reguliranje zasebnosti, 

transparentnosti, tajnosti in drugih nasprotujočih si vrednot v 21. 

stoletju 

Vrsta, obseg Temeljni (2,13 FTE) 

trajanje 1. 7. 2014 - 30. 6. 2017 

RO, vodja Inštitut za kriminologijo, PF (Završnik Aleš) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

2 

 

Naslov projekta Pravni terminološki slovar ? dokončanje 

Vrsta, obseg Aplikativni (2,13 FTE) 

trajanje 1. 10. 2014 - 30. 9. 2017 

RO, vodja Znanstvenoraziskovalni center SAZU, PF (Snoj Marko) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

3 

 

 

(tj. pri izpolnjevanju 

pogojev za izvolitev v 

višji naziv). 

habilitacijskem postopku. 

Zagotavljati ažurne 

informacije o (morebitnih 

spremembah) načelnih 

stališč usmeritev ali 

prakse fakultetnih 

organov pri odločanju o 

izjemnih vpisih oziroma 

podaljšanjih statusa. 

Delno 

realizirano 

Fakulteta je zagotovila ažurne informacije na spletnih 

straneh o rokih za vložitev vlog na Komisijo za 

študentske zadeve in objavila sklep Komisije o 

opravičljivih razlogih za odbritev 6. opravljanja 

izpita, v letu 2015 pa bo Komisija za študentske 

zadeve sprejela pravilnik o svojem delovanju, ki bo 

objavljen na spletni strani PF. 

http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9241&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9241&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9345&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9308&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9308&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9308&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9419&slng=&order_by=
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Naslov projekta Program izobraževanja sodnikov o konkurenčnem pravu EU 
(http://www.konkurencnopravo.eu/) 

financer Evropska komisija, trajanje 2013 - 2014 

Koordinatorska 

organizacija 

Inštitut za primerjalno pravo pri PF 

 

 
Raziskovalni projekti, ki se izvajajo na drugih raziskovalnih organizacijah ali fakultetah, vanje pa so 

vključeni člani raziskovalne skupine PF (pravioma) na osnovi dopolnilnega delovnega razmerja: 

 
 

Naslov projekta Pravni izzivi informacijske družbe 

Vrsta, obseg Program (1,54 FTE) 

trajanje 1. 1. 2009 - 31. 12. 2014 

RO, vodja Inštitut za primerjalno pravo (Bugarič Bojan) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

14 

 

Naslov projekta Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje 

viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe 

Vrsta, obseg Program (5,39 FTE) 

trajanje 1. 1. 2009 - 31. 12. 2014 

RO, vodja Inštitut za kriminologijo (Salecl Renata) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

5 

 

Naslov projekta Makroekonomska ekonometrična analiza razvoja, rasti ter zunanje in 

notranje stabilnosti slovenskega gospodarstva 

Vrsta, obseg Program (1,34 FTE) 

trajanje 1. 1. 2004 - 31. 12. 2017  

RO, vodja EIPF Ekonomski inštitut d.o.o (Oplotnik Žan Jan) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

2 

 

Naslov projekta Univerzitetna služba za informatiko 

Vrsta, obseg infrastrukturni program (2,93 FTE) 

trajanje 1. 1. 2010 - 31. 12. 2014 

RO, vodja Univerza v Ljubljani (Čopič Martin) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

1 

      

Naslov projekta Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o 

subjektu v dobi nevro-znanosti 

Vrsta, obseg Temeljni (0,94 FTE) 

trajanje 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014 

RO, vodja Inštitut za kriminologijo (Salecl Renata) 

Število vključenih 

raziskovalcev PF 

4 

 

 

Prijavljanje mednarodnih raziskovalnih projektov 

 

V letu 2014 je PF kot partnerska organizacija sodelovala v prijavi naslednjih projektov: 

 

1. Trai.N - Training&Networking (v okviru programa JUST/2013/FRC/AG, koordinatorska 

institucija: italijanska nevladna organizacija EURO (Italija)). – NOSILEC NA PF : prof. Ribičič 

http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=6303&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=6301&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=6301&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9242&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=9242&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prg.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=700&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=6770&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=6996&slng=&order_by=
http://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=filip%C4%8Di%C4%8D%20katja&id=6996&slng=&order_by=
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(rezultati še niso znani). 

 

2. FIRSy – Future of industrial relations systems in Central and Eastern Europe: the role of 

collective bargaining in the economic and industrial transformations (v okviru programa VP/2014/004, 

koordinatorska institucija: Universita Ca' Foscari Venezia (Italija)). – NOSILKA NA PF: prof. Končar 

(prijava ni bila uspešna). 

 

3. ACTIONES - Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS (v okviru 

programa JUST/2014/JTRA/AG/EJTR, koordinatorska institucija: European University Institute 

(Italija)) – NOSILEC NA PF: prof. Zagorc (rezultati še niso znani). 

 

4. E-DR: E-Dispute Resolution (v okviru programa JUST/2014/JACC/AG/E-JU, katerega 

koordinatorska institucija je: Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Italija)) – (prijava ni bila 

uspešna). 

 

5. EPHESE - European Format for Exchange of Social Security Education (v okviru programa 

Erasmus+ - Strategic Partnerships KA2, koordinatorska institucija: KU Leuven (Belgija). – NOSILEC 

NA PF: prof. Strban (uspešna prijava). 

 

 

4.5 Izbor dogodkov povezovanja PF z okoljem in dosežkov v okviru obštudijskih 

dejavnosti PF v letu 2014 

 
DATUM VRSTA 

DOGODKA  

DOGODEK 

20.-21. 1. 2014 SEMINAR Otvoritveni seminar projekta LJUBLJANA – AUGSBURG 

SEMINARS ON CONTEMPORARY ISSUES OF INTERNATIONAL 

LAW 

24.1.2014 SEJEM Informativa 2014 

3.2.2014 RAZPRAVA Razprava PRIHODNOST EVROPE (gosta: Borut Pahor, Herman van 

Rompuy) 

13.2.2014 PREDAVANJE Predavanje doc. dr. Dragice Čeč v okviru predmeta Izbrana poglavja iz 

zgodovine kazenskega prava 

21.2.2014 TEKMOVANJE Uspeh ekipe PF LJ na svetovnem tekmovanju iz poznavanja prava EU - 

ELMC 

3.3.2014 TEKMOVANJE Ekipa Pravne fakultete na mednarodnem tekmovanju MUNTR v Turčiji 

dosegla vrsto nagrad 

4.3.2014 PREDAVANJE Predavanje o sodniški etiki v okviru predmeta Etika pravniških 

poklicev 

5.3.2014 EKSKURZIJA Strokovna ekskurzija študentov prava na Evropsko sodišče za 

človekove pravice v Strasbourg 

12.3.2014 PREDAVANJE Predavanje Ekonomskega kluba PF z naslovom: "Sodobno trgovanje na 

svetovnih borzah" 

13.3.2014 TEKMOVANJE Polfinale in finale VI. Pitamičevega tekmovanja študentov prava 

2013/2014 

25.3.2014 SIMPOZIJ Znanstveni simpozij v čast zasl. prof. dr. Karla Zupančiča 

30.3.2014 EKSKURZIJA Strokovna ekskurzija v ZDA  

1.4.2014 PREDAVANJE Predavanje z naslovom: "The Rule of Law – The Key to Stability" 

(Veleposlanik ZDA v Sloveniji gospod Joseph A. Mussomeli) 

2.4.2014 EKSKURZIJA Strokovna ekskurzija za študente v Luko Koper v okviru predmeta 

Pomorsko mednarodno pravo 

3.4.2014 PREDAVANJE Predavanje chargé d'affaires-a dr. Wilmerja Armanda Depablosa o 

venezuelski ustavni Ureditvi 



39 
 

3.4.2014 APLIKACIJA Uvedena mobilna aplikacija Pravna fakulteta Ljubljana 

3.4.2014 AKADEMSKIH 

30 

Predavanje v okviru Akademskih 30:  prof. dr. Miha Juhart: Zemljiški 

dolg 

10.4.2014 SESTANEK 

študentov z 

delodajalci 

Hitri sestanki: delodajalci in študenti  

10.4.2014 AKADEMSKIH 

30 

Predavanje v okviru Akademskih 30: doc. dr. Primož Gorkič: 

Sorazmernost pri odločanju o izločitvi dokazov 

11.4.2014 PREDAVANJE Gostujoče predavanje – prof. dr. Herbert Küpper 

11.4.2014 PREDAVANJE Gostujoče predavanje – prof. dr. Richard Gamauf 

12.4.2014 TEKMOVANJE Na največjem mednarodnem tekmovanju s področja mednarodnega 

prava 2014 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 

je ekipa Pravne fakultete dosegla izjemno 5. mesto na svetu 

13.-19.4.2014 EKSKURZIJA Strokovna ekskurzija v New York - udeležba na sestankih in 

predavanjih na sedežu Združenih narodov v New Yorku, Stalnem 

predstavništvu RS pri OZN, sodelovanje na delavnici pri prof. dr. 

Joseju Alvarezu na New York University 

15.4.2014 PREDAVANJE Gostujoče predavanje o zdravstvenem sistemu v ZDA - prof. dr. Sallie 

Sanford (Univerza Washington, ZDA) 

16.4.2014 OKROGLA 

MIZA 

Okrogla miza »Kaj lahko storim v času študija za svojo boljšo 

zaposljivost?« 

16.4.2014 SLOVESNOST Slovesnost ob Dnevu PF 

17.4.2014 PREDAVANJE Gostujoče predavanje – prof. dr. Franck Juredieu 

17.4.2014 AKADEMSKIH 

30 

Predavanje v okviru Akademskih 30: doc. dr. Aleš Novak: Ali ustavno 

sodišče lahko krši ustavo? In kako ravnati, če se to zgodi? 

24.4.2014 KONFERENCA Mednarodna konferenca Pravo in razvoj  

24.4.2014 AKADEMSKIH 

30 

Predavanje v okviru Akademskih 30: prof. dr. Saša Zagorc: Omejitve 

osebne svobode tujcev: migracijski ali kaznovalni ukrep? 

24.-27. 4. 2014  TEKMOVANJE Ekipa PF na IX. Regionalnem Moot Court tekmovanju iz poznavanja 

prava Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic osvojila 

4.mesto in nagrado za drugi najboljši memorandum 

26.4.2014 SEMINAR Seminar na Univerzi v Leipzigu z naslovom „Individuelle 

Selbstbestimmung als Prinzip moderner staatlicher Ordnung” 

27.4.2014 TEKMOVANJE Ekipa PF na Central and East European Moot Court (CEEMC) osvojila 

1.mesto 

27.4.2014 TEKMOVANJE Ekipa PF na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 

- častno omenjenimi za pisni izdelek 

8.5.2014 AKADEMSKIH 

30 

Predavanje v okviru Akademskih 30: doc. dr. Klemen Podobnik: 

(Digitalna) tehnologija in avtorsko pravo           

9.5.2014 ZASLUŽNI 

NAZIV 

Častni meščan mesta Ljubljana zasl. prof. dr. Ljubo Bavon  

13.5.2014 OKROGLA 

MIZA 

Okrogla miza Sodniška etika: med stvarnostjo in ideali 

14.5.2014 PREDAVANJE Predavanje predsednika Mednarodnega kazenskega sodišča Sang-Hyun 

SONGa za naslovom: The Future Challenges of the International 

Criminal Court 

15.5.2014 AKADEMSKIH 

30 

Predavanje v okviru Akademskih 30: prof. dr. Erik Kerševan: 

Javnopravni vidiki uvajanja davka na nepremičnine  

19.5.2014 OKROGLA 

MIZA 

Okrogla mizo z naslovom "Razvoj ustavnega sodstva v Sloveniji" 

19.5.2014 PREDAVANJE Predavanje Giuseppa-Mattea Vaccaro-Incise z naslovom " Investment 

Arbitration and the MFN Clause: where do we stand?" 
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19.5.2014 OKROGLA 

MIZA 

Okrogla miza z naslovom "Razvoj ustavnega sodstva v Sloveniji" 

22.5.2014 PREDAVANJE Predavanje prof. dr. Gerharda Hafnerja 

22.5.2014 AKADEMSKIH 

30 

Predavanje v okviru Akademskih 30: doc. dr. Tilen Štajnpihler: 

Meddržavni dialog (ustavnih) sodišč      

27.5.2014 PREDAVANJE Predavanje Jacopa Martire (University of Stirling, Law School) z 

naslovom "A genealogy of modern law: from sovereignty to 

normalization" 

29.5.2014 INFORMATIVNI 

DAN 

Informativni dan za doktorski študijski program  Prava 3. stopnje 

5.-7.6.2014 MEDNARODNA 

KONFERENCA 

SECOND CONTEMPORARY CHALLENGES OF 

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW CONFERENCE 

5.6.2014 MEDNARODNA 

KONFERENCA 

Mednarodna konferenca francoskega društva za pravno zgodovino (Les 

Journées Internationales de Ljubljana 2014) 

3.-7.6.2014 MEDNARODNA 

DELAVNICA 

Mednarodna delavnica s področja varstva okolja 

10.6.2014 INFORMATIVNI 

DAN 

Informativni dan za magistrski študijski program Pravo 2. stopnje 

24.6.2014 PREDAVANJE Predavanje Lawrenca Kaplana, M.A., Ph.D.(Harv.) z naslovom »The 

Moses of his Generation': Moses Maimonides between Philosophy and 

Law« 

4.7.2014 POLETNA 

ŠOLA 

Poletna šola francoskega prava  

4.7.2014 TEKMOVANJE Ekipa PF je poleg številnih posamičnih nagrad na tekmovanju WIMUN 

prejela tudi priznanje za Best Delegation 

5.9.2014 POLETNA 

ŠOLA 

Poletna šola nemškega prava  

26. -29.9.2014 KONFERENCA Na PF potekala Model UN konferenca- MUNLawS. Izvedo konference 

je finančno podprl NATO. 

26.9.2014 TEKMOVANJE Študenti PF na 2. svetovnem univerzitetnem prvenstvu v ulični košarki 

7.10.2014 POSVET Posvet Pravne klinike za okolje PF z naslovom »Kakovost zraka« 

10.10.2014 SEMINAR Seminar "Introduction historique au droit français " 

10.10.2014 SIMPOZIJ Simpozij ZLOČIN IN KAZEN 

15.10.2014 PREDAVANJE Predavanje g. Yvesa GOUNINA, delegata francoskega Državnega 

sveta (Conseil d’Etat) za mednarodne odnose 

16.10.2014 ZNANSTVENO 

SREČANJE 

Tradicionalno znanstveno srečanje ljubljanske, mariborske in 

istanbulske Özyegin pravne fakultete 

24.10.2014 PREDAVANJE Predavanje ob dnevu Združenih narodov (Martin Nesirky) 

16.10.2014 NAGRADA Strip, ki ga je navdihnila skica študenta Pravne fakultete Zorana 

Tratnika razstavljena v Palači miru v Haagu 

  NAGRADA Dr. Marko Ilešič je letošnji dobitnik nagrade ZDPS za življenjsko delo 

6.11.2014 PREDAVANJE Predavanje prof. dr. Janeza Kranjca na razstavi " Emona: mesto v 

imperiju" 

11.11.2014 PREDAVANJE Ekonomski klub Pravne fakultete - predavanje s pogovorom prof. dr. 

Franja Štiblarja 

17.11.2014 PREDAVANJE Predavanje profesorja Benjamina Hoorn Bartona z naslovom: " 

Rebooting Justice. How Computers Are Changing American Access to 

Justice for the Poor and Middle Class" 

19.11.2014 PREDAVANJE Ekonomski klub Pravne fakultete - predavanje z naslovom: "Bitcoin - 

nastanek, delovanje in pravni vidiki novega denarja" 
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20.11.2014 PREDAVANJE Predavanje profesorja Rainerja Arnolda, Pravna fakulteta Univerze v 

Regensburgu, z naslovom: “Is the Importance of National Constitutions 

in the EU Member States Decreasing?” 

20.-22.11.2014 EKSKURZIJA Strokovna ekskurzija za študente na Dunaj v okviru predmetov 

Diplomatsko in konzularno pravo in Erasmus predmeta Diplomatic and 

Consular Law 

28.11.2014 OKROGLA 

MIZA 

Okrogla miza z evropksimi poslanci z naslovom " Future of Europe: the 

Rule of Law ", ki je potekala v soorganizaciji med VP Kraljevine 

Nizozemske v Sloveniji, pisarno Evropskega parlamenta in PF, z 

uvodnim nagovorom Dr. Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora 

Republike Slovenije. 

1.12.2014   Najodmevnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani 

2.12.2014 SIMPOZIJ Simpozij o apatridnosti, ki ga je PF organizirala skupaj z UNHCR 

4.12.2014 NAGRADA študentov PF sta med sedmimi prejemniki priznanj za posebne dosežke 

in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti Univerze v 

Ljubljani 

4.12.2014 ZASLUŽNI 

NAZIV 

Akademik prof. dr. Jože Mencinger,"zaslužni profesor Univerze v 

Ljubljani" 

7.12.2014 TEKMOVANJE Ekipa PF na svetovnem tekmovanja s področja človekovih pravic 

Nelson Mandela World Human Rights Moot Court dosegla 8. mesto 

7.12.2014 PREDAVANJE Predavanje prof. dr. Zvonka Fišerja, generalnega državnega tožilca, z 

naslovom: »Pogledi Vrhovnega tožilstva Slovenije na aktualne zadeve 

iz finančnega področja« 

15.12.2014 PREDAVANJE Predavanje profesorja Williama MacNeila (Griffith Law School, 

Avstralija) z naslovom »From rites to realities (and back again): The 

spectacle of human rights in the Hunger games?« 

17.12.2014 OKROGLA 

MIZA 

Okrogla miza v okviru pravne klinike Pravo v športu z naslovom 

»Pravice športnika: čas za izboljšave?« in uvodnim predavanjem dr. 

Marka Ilešiča z  naslovom »Ali obstaja športno pravo?« 

 

 

4.6 Program ŠS članice  - obštudijska dejavnost 

 

 

Študentski svet je predstavniški organ študentov. Njegova glavna funkcija je sodelovanje pri reševanju 

študijske problematike in uresničevanje pravic študentov. Obravnavanje zadev in sprejemanje 

odločitev poteka vsaj enkrat mesečno na sejah. Sprejeta mnenja o zadevah, ki se nanašajo na pravice 

in dolžnosti študentov in študentk, so posredovana vodstvu fakultete. Študentski svet ima tudi 

pomembno vlogo pri imenovanju predstavnikov študentov v organe fakultete (Akademski zbor, Senat 

in delovna telesa senata). Z izjemo Upravnega odbora so študenti in študentke preko svojih 

predstavnikov zastopani v vseh organih fakultete. Delovanje organov temelji na načelu 

enakopravnosti, kar pomeni, da je vsak glas študenta ali študentke v organih fakultete enakovreden 

glasu učitelja. Tako je študentom fakultete omogočeno, da preko Študentskega sveta sodelujejo v 

organih fakultete in podajajo svoja mnenja, predloge in pripombe. Njihovi predlogi in iniciative so 

slišani in tudi uresničeni, če so v skupnosti prepoznani kot koristni. 

 

Študentski svet je aktiven in sodeluje pri organizaciji ali sofinancira obštudijske dejavnosti, kot na 

primer Pravniki športamo, mednarodna Moot Court tekmovanja, Model United Nations tekmovanja. 
 
 


