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Ko se ozrem okoli, se mi od časa do časa zazdi, da živimo v filmu. Pri tem 
pa v mislih nimam tistega, ob katerem bi se sprostili po napornem dnevu, 
s kozarcem vina v roki, ampak tistega, ki nas preveva z občutki znanstvene 
fantastike. Vendar je človeštvo, kot že nemalokrat do sedaj, dokazalo, kako 
hitro se zna prilagoditi. To, kar se nam je spomladi zdelo nesprejemljivo, 
je sedaj del našega vsakdana. Morda sem predrzna, če zatrdim, da se nam 
morda svet, kot smo ga poznali leta 2019, zdi le kot oddaljen spomin. 

V letu, ki smo ga študentje preživeli na fakulteti izza ekrana, naša fakulteta 
obeležuje slavnostni jubilej. Tako lahko rečemo, da se je naša fakulteta prelevila 
iz mične gospodične v pravo uglajeno gospo, ki lahko svojim študentom 
marsikaj ponudi. Njena paleta okusov se razprostira vse od širokega nabora 
študijskih predmetov, ki jih študentje skozi svoj študij spoznamo, do bolj 
neformalnih znanj, ki so za mlade pravnike še kako prepotrebna, kot so 
udeležba na tekmovanjih in sodelovanje pri raznih projektih. Pod svojim 
okriljem pa ta naša gospa gosti tudi ugledne pravnike, ki jim imamo študentje 
privilegij vsakodnevno prisluhniti na predavanjih. 

Tudi sama o svoji izkušnji na Pravni fakulteti že malce razmišljam v 
retrospektivi, saj sem z eno nogo že prečkala njen zaključni prag. Pravna 
fakulteta mi je za življenje dala več, kot sem si lahko zamislila, ko sem prvič 
prestopila njen prag. Priznam, zame pravo ni bilo ta pravo od začetka. Pravo 
sem izbrala, saj me je zanimalo vse in nič. Željna sem bila znanja, ki sem 
ga črpala vase kakor goba, ki briše mokro mizo. Navkljub temu pa vem, da 
nič ne vem. Pravna fakulteta mi je dala tisto prepotrebno orodje, ki ga bom 
uporabljala vse življenje. Naučila me je, kako uporabiti svoj um, sodobno 
tehnologijo in knjižnico, da se dokopljem do tistega, kar potrebujem. Naučila 
pa me je tudi kritičnega razmišljanja in pravilne uporabe besed, ki služijo 
argumentaciji in mi s tem odprla nova obzorja. Tako s seboj ne bom odnesla 
samo lista papirja, temveč mnogo več. Omogočila mi je predvsem, da sem 
spoznala sebe. 

Vsem mlajšim generacijam pravnikov, ki prihajajo za nami, želim, da bi 
tudi sami bili željni znanja, kakor sem ga bila sama. Če mi dovolite, bi jim 
svetovala, da se aktivno udejstvujejo na projektih fakultete in postavijo študij 
na prvo mesto, vendar kljub temu, naj najdejo čas tudi za praktične izkušnje, 

UVODNI NAGOVOR UREDNICE 
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saj jim bodo le te pokazale, kakšen je svet tam zunaj izven črke, ki je napisana 
na papirju. Življenje tam zunaj izven varnega zavetja fakultete je namreč 
nepopisan list papirja, ki ga pišemo sami, pri tem pa je samo od nas samih 
odvisno, ali bomo pisali s črno ali zlato tinto. 

Tebi Pravna fakulteta pa kličem HVALA! 

Vsem bralcem glasila Iusto iure želim obliko užitka ob prebiranju. Rdeča nit 
slednjega je razvoj prava in predstavitev naše krasotice.

Urška Grubač Kaučič
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Jubilej v letu, ki je iz številnih vidikov prelomno, gotovo zahteva posebno 
obravnavo, manj praznično in vase zaverovano, bolj kritično in skromno, 
a vendar optimistično. Zavihati moramo rokave in graditi naprej, vendar z 
novim načrtom.

Šest desetletij v Mariboru poteka študij prava. Prve pobude zanj so prišle 
večinoma iz regionalnega gospodarstva. Za primerjavo ugotovimo, da 
je bila Ljubljanska Pravna fakulteta sicer štirideset let prej, ustanovljena 
kot vseslovenski projekt. Začetki v Mariboru so bili pač skromnejši. Višja 
pravna šola se je leta 1960 pridružila Višji komercialni in Višji tehniški šoli v 
Združenju visokošolskih zavodov, ki je s pridružitvijo novih članic preraslo 
v Univerzo v Mariboru. Danes smo ponosni na Pravno fakulteto s študijem, 
primerljivim s študiji okrog nas in tudi širše. Opravljena pot je kljub 
nekaterim težavam posejana s pomembnimi dosežki. Mariborski pravniki pa 
so od prvih generacij dalje pomembno prispevali k razvoju družbe v regiji in 
širše, tudi preko državnih meja. Pravni študij je bil in je potreben v Mariboru, 
vendar ne le za Maribor, potreben je za Slovenijo in tudi širše. 

Pravna fakulteta se je s svojim ambicioznim programom že uveljavila 
kot mednarodna institucija brez lokalnega predznaka. Zelo priznanim 
dosežkom na področju gospodarskega prava so se postopoma pridružili 
tudi zelo prepoznavni dosežki na področju vseh drugih pravnih disciplin, 
ki jih obsegajo naši programi. Na zavidljivi ravni je civilistika, preporod 
doživlja kazensko pravo, nov zagon je viden na področju upravnega prava 
s specializacijo iz davčnega prava. Na Pravni fakulteti deluje center za 
medicinsko pravo in laboratorij za intelektualno lastnino in še marsikaj. 
Pravna fakulteta je pomemben dejavnik pri proučevanju temeljnih pravnih 
ved in pravne zgodovine. Z razpredeno mednarodno mrežo partnerskih 
institucij je danes fakulteta z mnogimi mednarodnimi raziskovalnimi projekti 
vpeta v najširši raziskovalni prostor. Pravna fakulteta vodi evropske projekte, 
v katerih sodeluje veliko število partnerjev iz vseh držav članic. Posebej 
pa je v raziskovalnem delu priznan prispevek Pravne fakultete pri razvoju 
evropskega in nacionalnega civilnega procesnega prava. Ponosni smo, da 
je naše delo v zakonodajnem postopku upoštevala tudi Evropska komisija. 
Naši profesorji sodelujejo kot raziskovalci v zakonodajnih postopkih in pri 

UVODNI NAGOVOR DEKANJE 
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pripravi podlag za zakonodajo (ZGD, SPZ, Zakon o odvetništvu, da naštejem 
samo nekatere). 

Profesorji so člani domačih in tujih združenj in iskani recenzenti (npr. pri 
Akademiji znanosti Republike Avstrije v razredu za pravno zgodovino). 
Posamezniki so iskani predavatelji na tujih univerzah - Gradec, Dunaj, 
Združene države Amerike. Naši profesorji komentirajo vse pomembnejše 
sistemske zakone od ZGD do kazenskega zakonika in aktualno družbeno 
dogajanje. 

Zavedamo pa se, da je treba iti v korak s časom, ki nas trenutno postavlja 
na veliko preizkušnjo. Zato se odzivamo s posodobitvami in dopolnitvami 
programov. Pravna fakulteta je v svojo strategijo razvoja jasno vključila 
digitalizacijo. Delovanje institucij, tudi naše, se je preselilo na splet. Prišlo 
je do izrednega preboja komunikacijske tehnologije, ki narekuje povsem 
novo optiko. Biti del univerze je velika odgovornost. Svoje potenciale je treba 
prispevati za oblikovanje novih rešitev družbenega sožitja. Po drugi strani 
se bo treba domisliti, kako bomo tudi s pravnimi ukrepi podprli ponovni 
zagon gospodarstva. Takoj po izbruhu smo zato skupaj stopili ljubljanski 
in mariborski pravniki in na video konferencah razpravljali o posledicah 
izrednih razmer na različnih področjih. 

Ne glede na številne neznanke o smeri, v katero bo zavila naša civilizacija, 
pa je v študiju prava treba vztrajati pri spodbujanju kritičnega razmišljanja. 
Obljubljanje hitrih čudežnih rešitev prepogosto skriva v sebi omejevanje 
demokratičnih standardov in lahko prehitro pripelje do avtokratičnih 
modelov. Ne smemo se pustiti uspavati, da je nadzor nad vsakim našim 
korakom vzpostavljen le za doseganje dobrih ciljev. Tudi če je namen za 
zbiranje podatkov in sledenje še tako dober, se to lahko v nepravih rokah 
še kako hitro sprevrže. Informacije so vzvod za moč, bogastvo, napredek in 
žal tudi za povzročanje škode in trpljenja. Informacije o posamezniku, ki 
pa poleg tega še niso točne ali so iztrgane iz konteksta ali so celo zlagane, 
pa so strašno orožje. Pravniki pomislimo na mehanizme, ki preprečujejo in 
sanirajo posege v človekovo zasebnost, v njegovo integriteto. Pri učenju o 
pravu moramo vselej poudarjati tudi etične meje. Kako izrečena ali zapisana 
beseda z neznosno lahkostjo rani čustva posameznika, morda celotne 
ranljive skupine. Posledice pa niso vselej pravno obvladljive. Kako opredeliti, 
kaj je sovražni govor, kdaj je to le pravica do izražanja, do svobode govora. 
Neetično pa je širjenje sovraštva in spodbujanje razdvajanja med ljudmi. 
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Naloga učiteljev na univerzi ni le posredovanje znanja novim rodovom, 
temveč mora biti tudi vzgoja in zgledi v smeri etičnega vedenja, ki je potrebno 
v vseh pravniških poklicih.

Niti med študijem niti v vsakdanjem življenju ne smemo pozabiti na 
razmislek, kaj so temeljne vrednote, za katere si moramo prizadevati, saj 
omogočajo nujno soglasje med ljudmi za mogoče vzpostaviti sožitje, potrebno 
sodelovanje za napredek, včasih tudi za preživetje. Stalnica so vrednote, kot 
so poštenost, resnicoljubnost, vztrajnost, pogum, solidarnost … 

Ali napredek znanosti in tehnologije lahko vpliva na spreminjanje temeljnih 
vrednot in načel, po katerih deluje sodobna družba. Ne bi smelo biti tako, 
da bi kot vrednoto priznali laži in prevare. Iznajdljivost pa je lahko lastnost, 
ki posamezniku odpira lažje sledenje novim izzivom. Kako vzpostaviti 
ravnovesje, da družba v digitalni dobi, ne zapravi temeljnih pridobitev, ki nas 
opredeljujejo kot ljudi. Neobčutljivost, egoizem, samozaverovanost vodijo 
v nesposobnost komunikacije ali pa so posledica te nesposobnosti. Tudi na 
univerzi je zato treba spodbujati komunikacijo in jo razvijati z različnimi 
načini igranja vlog, preigravanja problemov z različnih stališč. Povsod zlasti 
pa pri študentih bomo morali iskati nove zamisli in jim omogočati urjenje v 
dialogu. Tudi pravo nastaja v diskurzu. 

V tej krizi se je pokazalo, kako odločilni so prijateljski odnosi med ljudmi, 
kako za svoj obstoj potrebujemo odsev v drugih ljudeh. Ni pa se mogoče otresti 
občutka, da napredek znanja v razmerju do okolja, do naše zemlje, ni dovolj 
usmerjen v trajnostni vzdržni razvoj. Po drugi strani pa se ne moremo vrniti 
v čase, ko je človek še živel v sozvočju z naravo. Gotovo moramo najti nove 
načine, da si ne bomo odžagali veje, na kateri sedimo. Zato bo v naslednjem 
obdobju gotovo ključno poudariti pravno urejanje varstva okolja. Naloga 
prava je, da postavi omejitve, da vse, kar znanost zmore, ni tudi dovoljeno 
in dopustno. Še nekaj je jasno ob pandemiji. Osrednjo pozornost bo povsod 
treba posvetiti zdravstveni politiki. Tudi tukaj ima pravo pomembno vlogo, 
saj opredeljuje tako delovanje zdravstvenega sistema kot tudi posamezna 
področja izvajanja medicinskih ukrepov od transplantacij do epidemiologije 
in obvladovanja potreb starostnikov. Socialna država je na težkem preizkusu. 
Liberalna država je na preizkusu, ekonomska vzdržnost je na preizkusu. Zato 
je težko napovedati, kdaj si bomo lahko spet oddahnili in skušali zaživeti vsaj 
približno tako, kot smo prej. Težke čase pa je treba izkoristiti kot izziv, da se 
pripravimo na obvladovanje težav. Pridobivajmo znanje, povsod in kadar je 
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to mogoče. Sedaj ni čas za lenobo.

Znanje je bogastvo, to je kapital, ki ga povsod vzameš s seboj. Razgledan 
izobraženi človek, povrhu vsega še pravnik, se lažje spopade z novimi 
okoliščinami. Inteligenca - sposobnost učenja, oblikovanja novih spoznanj, 
ustvarjanja novih dobrin tudi duhovnih ni dovolj, potrebno je vztrajno delo. 
Naši možgani so še neraziskan zaklad. Treba bi jih bilo vpreči, delati dobro. 
Moč znanja premika gore, vendar se pri ljudeh s slabimi nameni zlahka 
sprevrže v uničevalno silo. Intelektualec je tradicionalno tisti, ki je omikan in 
sposoben kritičnega mišljenja. 

V različnih razmerah so odločilne različne vednosti oz. znanje. V primeru 
naravne katastrofe je znanje za osnovno preživetje lahko rešilno. Kaj pa bo 
po novem tisto, kar bo ključno. Tu pa vidimo, da ni več znanje posameznika, 
skupinsko znanje, sodelovanje nas je pripeljalo, da gremo lahko v vesolje. 
Združitev modrosti veliko ljudi nas lahko popelje tudi v boljše medsebojno 
sožitje na zemlji. Samo en dom imamo človeštvo. Delitve po državah prezrejo 
to pomembno resnico. Kaj pa EU, ali je zamisel o skupnem nastopanju in 
tesni povezanosti res utopija oziroma pravljica, ki ni resnična. To smo videli 
že ob migrantski krizi. Kaj se bo zgodilo zdaj z Evropo? Države posamezno 
rešujejo same sebe, prav pred kratkim pa je kljub temu položen temeljni 
kamen za Evropsko zdravstveno unijo.

Gledate nas, svoje učitelje, kaj cenite pri nas. Morda nekatera naša 
prizadevanja pridejo do veljave šele kasneje, ko jih je mogoče razumeti 
z objektivno razdaljo. Prenašanje znanja in omike na študente se v času 
spreminja, ker se spreminjajo tudi družbene potrebe. Kolikšno vlogo je 
mogoče prepustiti novim tehnologijam, ali le te vplivajo na drugačne 
sposobnosti študentov za pomnjenje. Gotovo je drugačen pristop pri iskanju 
informacij že dodobra zasidran v naš študij. Ne vemo pa še prav dobro, kako 
so se spremenile možnosti pomnjenja, kako kratka sporočila vplivajo na 
sposobnost jezikovnega izražanja, ki je tako pomembno za pravnike. Zato 
še vedno ni minil čas knjig, čeprav se selijo v elektronsko obliko. Knjige so 
drugačen izziv za naše možgane, kot so filmske zgodbe, video posnetki. Tudi 
pogovor iz oči v oči je ključen za preizkus lastnih argumentov. Doslej smo v 
človeški družbi razvili to sposobnost, da se testiramo preko odziva drugih. Ni 
vselej pomembno, kaj si drugi mislijo o nas, vendar brez vpetosti v skupnost 
posameznik neizmerno trpi. Pravniki se morajo zavedati pomena dialoga. 
Šele če človeka doživljaš kot bitje s številnimi načini izražanja misli in tudi 
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čustev, ki so za razumevanje prav tako ključna, ugotoviš, da je drugače, če 
sodnik po načelu ustnosti v živo sam presodi pričo in njeno izjavo. Tudi video 
konferenca odnese nekaj teh zaznav, ki so pri presojanju tako elementarne. 
Večplastnost človeškega bivanja človek zaznava tudi skozi zgodovinsko 
prilagoditev človeške vrste in pogosto intuitivno. Tega računalnik ne zmore, 
ali bo sploh kdaj, je vprašanje. Človek je nekaj enkratnega, kombinacija 
intelekta čustev telesnih danosti, družinske zaznamovanosti, proizvod okolja 
in družbenih razmer. Vendar smo ljudje tudi omejeni, ne vemo, kaj vse nas 
poganja in kako. Sebičnost, pohlep, pretirane ambicije, ekscesi na drugi 
strani. Družboslovci preučujemo nevidni svet.

Kakorkoli fakulteto naredijo ljudje, profesorji in sodelavci, tudi zunanji 
podporniki ter seveda naši krasni študentje. Slednji so nazadnje na največjem 
svetovnem tekmovanju Jessup s področja mednarodnega javnega prava 
osvojili 2. mesto za najboljše zastopanje tožeče stranke in skupno 14. mesto. S 
tem so se zavihteli pred velikane pravnega študija, kot so univerze v Oxfordu, 
Dunaju in Parizu. Zato se nam za prihodnost ni treba prav nič bati.

Prof. dr. Vesna Rijavec
Dekanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru
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Dragi bralec/bralka! 

Letošnje leto je zaradi trenutnih razmer študij in študentsko življenje 
postavilo pred velike izzive, povzročilo je vzpone in padce, pa vendar je 
želja po znanju prevladala. Vsi, tako profesorji kot tudi študentje, smo se 
bili primorani spopasti s tehnologijo, se naučiti z njo živeti in na ta način 
ohranjati stike, ki so nam bili okrnjeni. Ni bilo lahko, vendar smo dokazali, 
da je mogoče. To leto pa ni posebno zgolj zaradi izrednih razmer, ampak žari 
tudi v luči posebnega jubileja. Naša Pravna fakulteta v letu 2020 praznuje 
60 let obstoja organiziranega študija prava v mestu Maribor. Tako smo člani 
Študentskega sveta Pravne fakultete UM posvetili tej visoki obletnici prav 
posebno izdajo glasila Isto iure in jo obarvali v luči njenega razvoja. 

Pravna fakulteta ni zgolj zgradba. Oblikujejo in predstavljajo jo profesorji 
in študentje, ki so zaslužni tudi za to, da smo danes tu, kjer smo. V življenju 
vsakega študenta je fakulteta »drugi dom«, zato je njen »rojstni dan« tudi 
naš. K vsemu temu svoj steber že od začetka postavljamo tudi mi študentje. 
Naša povezanost in želja po znanju ter izkušnjah obogatijo tudi fakulteto, 
ki z nami raste. Pomembno je, da v vseh letih našega študija želimo več, se 
sprašujemo »zakaj« in se udeležujemo tudi aktivnosti, ki niso zgolj obveza 
za pristop k izpitu. Vesela sem, da lahko rečem, da nam študentom fakulteta 
zmerom prisluhne in stopi naproti, ko to potrebujemo, skozi študijski proces 
pa nam želi dati tisto, kar nas bo spremljajo tudi po koncu študija. 

Leto 2020 prihaja h koncu in večina nas v tem času pogleda nazaj, se zamisli 
ob vseh dosežkih in dogodkih, ki so ga oblikovali in si zastavi cilje in želje za 
naslednje leto. Želim si, da bi vas te razmere naredile močne in vam pokazale, 
da tam, kjer je volja, je zmerom tudi pot. Bodite željni znanja, saj le-to ostane 
za zmerom in vam bo tudi v težkih trenutkih pomagalo, da ovire ne bodo 
tako strme. 

Tea Unger
Prodekanica za študentska vprašanja 

Pravne fakultete Univerze v Mariboru

UVODNI NAGOVOR PRODEKANICE ZA ŠTUDENTSKA 
VPRAŠANJA
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Kdo smo? 
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Pravne 
fakultete, ki ga sestavljajo predstavniki vseh letnikov na dodiplomski in 
podiplomski stopnji študija. 

Kaj počnemo? 
V prvi vrsti znotraj študentskega sveta delujemo v dobrobit študentov, tako 
da obravnavamo in odločamo o pomembnih študentskih vprašanjih in se 
zavzemamo za pravice študentov. Kot je bilo omenjeno, smo sestavljeni iz 
predstavnikov posameznega letnika in vsak posamezen član je v tem tudi 

spem futuri

PREDSTAVITEV ŠTUDENTSKEGA SVETA 
PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Člani Študentskega sveta Pravne fakultete UM 2019/2020 

Prodekanica za študentska vprašanja: Teja Štrukelj (do januarja 2020) in Tea 
Unger

Člani Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru v letu 
2019/2020: 
1. Letnik
Marija Topić, Blažka Čas, Vuk Jović, Klara Nerat, Asja Lešnik 
2. Letnik
Anamari Grušovnik, Maruša Mujdrica, Pina Grabar, Teo Ajd
3. Letnik 
Matej Rožmarin, Dora Klančnik, Maša Hajdinjak, Iza Beširević
4. Letnik 
Tea Unger, Miha Pražnikar in Urška Grubač Kaučič
5. Letnik 
Aljoša Polajžar
Letnik Absolventov
Urška Udovč, Janja Motaln in Teodora Kordiš
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zastopnik študentov svojega letnika in predstavnik vseh študentov fakultete. 
Hkrati pripravljamo in izvajamo tudi aktivnosti, projekte in dogodke 
izobraževalne, študijske in obštudijske narave, s katerimi želimo, da bi 
študenti izpopolnili svoje znanje ali kakovostno preživeli svoj prosti čas. Z 
vsem delovanjem, ki ga študentski svet izvaja, pa težimo k temu, da bi vsak 
posamezen študent začutil pripadnost k Pravni fakulteti in se tekom študija 
na njej ‘odlično’ počutil.

Projekti Študentskega sveta Pravne fakultete UM

V nadaljevanju so predstavljeni najbolj odmevni projekti in tekmovanja, po 
katerih so naši študenti in fakulteta prepoznavni v Sloveniji in tudi v tujini. 

Ekskurzija v institucije EU

Leto 2020 se je na Pravni fakulteti začelo odlično, in sicer s tridnevno 
ekskurzijo v institucije EU, natančneje, rezidenco Evropskega parlamenta, 
Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu in Sodišča EU v 
Luksemburgu. Študenti, ki so se na ekskurzijo prijavili, so tako po zaslugi 
odlične organizacije s strani doc. dr. Petre Weingerl in študentk Teje Štrukelj 
in Tee Unger pridobili edinstven vpogled v delovanje teh pomembnih stebrov 
Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. V Strasbourgu 
so tako prisostvovali dejanski obravnavi na Evropskem sodišču za človekove 
pravice in si ob tem ogledali tudi zanimivo arhitekturno strukturo tega 
poslopja. Pot so nadaljevali v sosednji stavbi, kjer ima sedež Evropski 
parlament. Z veseljem so jih sprejeli vsi slovenski poslanci in jim predstavili 
delo Evropskega parlamenta. Obisk mesta so tako izkoristili tudi za ogled 
starega mestnega jedra, ki je veliko več kot samo okrogla lečasta stekelca in 
gotski šilasti loki, predalčna gradnja in folklora, kislo zelje in rizling. Tako so 
uživali na sprehodu po idilični četrti La Petite France, ob ulici Grand Rue do 
rotovža in v francosko zaznamovano 18. stoletje.

Zadnji dan je bil namenjen obisku Sodišča EU v Luksemburgu, kjer je 
študente pričakal topel sprejem s strani sodnika dr. Marka Ilešiča. Ogledali 
so si stavbo, največjo pravniško knjižnico v Evropi, prisostvovali na aktualni 
obravnavi in jo kasneje še podrobneje razčlenili skupaj s sodnikom Ilešičem 
ter se mu kasneje v salonu sodišča tudi pridružili pri kosilu. Dan so zaključili 
s sprehodom po mestu, ki je nastalo ob sotočju rek Petrusa in Alzeta okoli 
trdnjave, ki je zraven katedrale in mosta Adolph glavna znamenitost. Sprehod 
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so nadaljevali mimo mestne hiše, palače vojvode Luksemburga ter v poznih 
večernih urah sedli v avtobus za Maribor z željo, da se takšna strokovna 
ekskurzija čim prej ponovi.

Izvršilno pravo v teoriji in praksi

Izvršilni postopek v teoriji in praksi je projekt, ki ga Študentski svet Pravne 
fakultete Univerze v Mariboru vsakoletno organizira ob podpori dekanje prof. 
dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc. Srečanje začnemo s posvetom, ki 
ga vodi prof. dr. Tjaša Ivanc. S svojim znanjem in izkušnjami pa ga obogatijo 
povabljeni gostje. V preteklem letu so se nam pridružili: sodnica dr. Anja 
Drev, zaposlena na gospodarskem oddelku sodišča v Mariboru, sodnica 
Katja Klug, ki je zaposlena na izvršilnem oddelku sodišča v Mariboru, 
Urška Zrnko, generalna sekretarka nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o., 
Gregor Ilešič, pravnik na Novi KBM d. d., mag. Jernej Goričar iz Zbornice 
upraviteljev Slovenije in zaslužni prof. dr. Šime Ivanjko iz Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru. Po diskusiji na okrogli mizi, kjer se študentje seznanimo 
z novostmi na področju vodenja izvršilnih postopkov, delo nadaljujemo po 
učnih delavnicah, kjer obravnavamo in rešujemo različne poenostavljene 
primere ter se učimo vlaganja izvršbe preko portala e-sodstvo. Študentje 
magistrskega programa pa imajo priložnost s pravnimi strokovnjaki 
svoje znanje poglobiti na področju stečajnih in likvidnostnih postopkov 
gospodarskih družb, nekaj pozornosti pa se nameni tudi obravnavi instituta 
vložitve izvršbe zoper aktivnega družbenika. Takšen način izobraževanja je 
za mlade nadobudne študente prava izjemna priložnost, da se lahko učijo od 
strokovno podkovanih oseb ter pridobljeno teoretično znanje o izvršilnih 
postopkih in temu sorodnih institutih preizkusijo še na poenostavljenih 
praktičnih primerih. 

V letu 2020 projekta v opisani meri zaradi epidemioloških razmer nismo 
mogli izvesti. Kljub temu pa smo izvedli manjši dogodek imenovan Teden 
civilnega prava: Evropsko izvršilno pravo v teoriji in praksi. Prof. dr. Vesna 
Rijavec in prof. dr. Tjaša Ivanc sta na temo evropskega izvršilnega prava 
študentom predstavili veljavno zakonodajo in ob aktualnih primerih 
pojasnili, kako se le-ta uveljavlja v praksi. 
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Čajanka pravniških poklicev

Projekt predstavlja esenco tega, kar posameznik pomisli ob njegovem 
naslovu - manj formalno druženje strokovnjakov s posameznih področij 
prava, ki le-tega predstavijo udeleženim študentom vseh letnikov. Študenti 
namreč pogosto nimajo realne predstave o tem, kaj pomeni opravljati delo 
pravnika v praksi. Veliko diplomantov ob koncu študija ne pozna širokega 
spektra poklicne orientacije pravnika. V ta namen je organizirana čajanka 
pravniških poklicev, ki je za zdaj razmeroma mlad projekt, bil pa je s strani 
vseh udeležencev takoj zelo dobro sprejet, da bo v prihodnosti izveden 
večkrat skozi študijsko leto. Na dogodek so vabljeni predstavniki posameznih 
poklicev iz prakse (sodnik, odvetnik, tožilec, pravnik v gospodarski družbi, 
pravnik v energetskem sektorju, pravnik, ki opravlja delo v okviru institucij 
EU itd.), ki svoje delo in poklic podrobno predstavijo, hkrati pa dodajo 
še svoje osebne izkušnje iz področja dela in študija prava. Pri organizaciji 
sodelujejo tako člani Študentskega sveta, kot tudi študenti tutorji. 

Skozi tovrstni projekt se lahko udeleženci »iz prve roke« seznanijo s tem, 
kaj različni pravni strokovnjaki v praksi počnejo in kako so se sami znašli 
v tej vlogi. S tem dajo študentom vpogled in orientacijo v smer, kako naj 
tudi sami dosežejo podoben cilj. Tokrat nekoliko drugače, pa vendar sta se 
v novembru in decembru 2020 izvedla dva takšna dogodka, kjer so se nam 
pridružili naslednji gostje iz prakse: asistentka Katja Drnovšek, odvetnik in 
asistent dr. Miha Šošić, doc. dr. Petra Weingerl, odvetnica Vesna Gorjup iz 
Odvetniške pisarne Gorjup, notarka Mojca Vertačnik z novoustanovljeno 
notarsko pisarno v Mariboru, sodnica iz Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu 
Romana Kotnik in predsednik Ustavnega sodišča prof. dr. Rajko Knez. 

Jezikovni tečaji 

Z aktivnostmi in projekti, ki jih izvaja Študentski svet Pravne fakultete 
UM, se zasleduje, da bi študentom omogočili tudi poklicno pot v tujini. Za 
pravnika je izjemnega pomena znanje tujega jezika, še predvsem francoščine, 
angleščine in nemščine. V študijskem letu 2019/2020 smo izvedli jezikovni 
tečaj francoščine. S podobnim projektom pa želimo nadaljevati tudi v letu 
2021. 
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Debatni klub Pravne fakultete UM
 
V letu 2019 je Študentski svet pričel izvajati nov projekt, s katerim je 
vzpostavil Debatni klub Pravne fakultete in v več terminih izvedel debato o 
pomembnih dilemah, s katerimi se srečujemo v praksi. S takšnim projektom 
se je želelo študentom omogočiti izboljšanje retoričnih veščin dobrega 
nastopanja in govornega izražanja, katerih znanje je za študente prava še 
posebej pomembno. V letu 2020 smo izvedli tri debate o aktualnih temah, 
ki pa so zaradi epidemioloških razmer potekale na daljavo s pomočjo orodja 
MS Teams. Letos smo stopili še korak naprej in nadgradili projekt tako, da 
so debate potekale po univerzalnem modelu Model United Nations pravnih 
tekmovanj. Za pridobivanje kvalitetnega znanja sta nam pri izvedbi pomagala 
tudi mladi raziskovalec Aljoša Polajžar in asistent Jan Stajnko, ki že vrsto let 
sodeluje kot mentor ekip Pravne fakultete na tekmovanju Munlaws. 

Družabni projekti 

Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru se zaveda, kako 
pomembno je medsebojno druženje, tudi ko tema pogovora ni pravo. V ta 
namen skozi celotno študijsko leto organiziramo več dogodkov namenjenih 
druženju, povezovanju in spoznavanju vrstnikov, študentov različnih letnikov, 
kot tudi zaposlenih na naši fakulteti. Na začetku študijskega leta 2020/2021 
je potekal dogodek »Živjo bruc«, odraz toplega sprejema novih študentov 
prava, ki prvič sedajo v študijske klopi. Vse pogosteje izvajamo tudi »Večere 
družabnih iger«, kjer ponujamo obilo različnih iger. Tega dogodka se veselijo 
tako študenti kot tudi zaposleni naše fakultete. 

Z daljšanjem in ogrevanjem dni Študentski svet – ob sodelovanju 
koordinatorja za šport Pravne fakultete Jaka Kunsta ter Univerzitetnega 
športnega centra Leona Štuklja – organizira dogodek »Pravniki športamo«, 
pod katerim se skriva slogan: ‘knjige na stran, žogo na plan’. Kljub temu da se v 
knjigah skriva bogastvo našega znanja, zagovarjamo zdrav življenjski slog, ki 
ga spodbudimo z organizacijo ekipnih športov (nogometa, odbojke, košarke, 
badmintona). Naših dogodkov se radi udeležujejo zaposleni na fakulteti ter 
študenti. Da vse dogodke spremlja še vedno dober namen, se Študentski 
svet zmeraj trudi izvesti tudi dobrodelne projekte in s tem pomagati pomoči 
potrebnim.
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Študentsko glasilo Iusto iure 

Študenti prava so od nekdaj bili tisti, ki so se zavzemali za aktivno reševanje 
problemov in so podajali svoja stališča na aktualno dogajanje v svetu okoli 
njih, ne glede na to, kako širok je le-ta bil. V želji po tem, da bi študentje 
prava lahko svoje vidike delili z drugimi ter le-te tudi objavili, je Študentski 
svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru pričel s projektom Iusto iure. 
Študentsko gasilo Iusto iure ponuja bralcu vpogled v razmišljanja študentov, 
avtorjem prispevkov pa ponuja prostor, da lahko že za čas študija razvijajo 
sposobnosti kritičnega mišljenja in pravnega pisanja. Po nekajletnem 
premoru je Iusto iure v študijskem letu 2019/20 ponovno zaživel. S tokratno 
izdajo smo ga obarvali tudi v luči 60. letnice Pravne fakultete in želeli študente 
popeljati po zgodovini razvoja prava ter ponuditi vpogled v zgodovino 
Pravne fakultete.

Na pobudo Študentskega sveta se organizirata tekmovanji Študentska pravda 
in Mediacija. Slednji bosta podrobneje predstavljeni v sekciji tekmovanj. 

Tea Unger 
Prodekanica za študentska vprašanja

Pravne fakultete Univerze v Mariboru

ELSA – z več leti vztrajnosti in truda do združenja, kot ga poznamo danes

ELSA (Evropsko združenje študentov prava) je mednarodna, neodvisna 
organizacija študentov prava in mladih pravnikov. Namenjena je prispevati 
k pravni izobrazbi, spodbujati medsebojno razumevanje in vzpostavljati 
družbeno odgovornost študentov prava in mladih pravnikov. 

Organizacija ELSA ima že dolgoletno tradicijo in trenutno nudi velik nabor 
aktivnosti za študente in mlade pravnike. Aktivnosti se vrstijo od STEP praks 
v tujini, poletnih šol, do raznih dogodkov na lokalnih ravneh, ekskurzij, 
Moot tekmovanj, ELSA delegations itd. ELSA sledi ciljem, kot so razviti 
poklicne in študentske odnose mednarodne narave na področju prava, 
pripraviti člane na poklicno življenje v mednarodnem okolju, prispevati k 

The European Law Students’ Association
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izmenjavi znanstvenih izkušenj in spodbuditi medsebojno razumevanje ter 
prijateljstvo po načelu enakosti vseh njegovih članov.

Mnogokrat se zgodi, da se takšna aktivnost in organiziranost ELSA dojema 
kot samoumevno, vendar pa je vse prej kot to. Da imamo Evropsko združenje 
prava takšno kot je danes, je bil potreben večletni razvoj in neomajni trud 
študentov po dosegu vizije, ki je še danes uveljavljena kot ELSA moto: 
»Pravičen svet, v katerem se spoštuje človekovo dostojanstvo in kulturna 
raznolikost«.

Za predstavitev začetkov organizacije ELSA se moramo vrniti v leto 1981. Pri 
tem moramo vedeti, da dogodki, ki so takrat oblikovali 80 leta, niso bili tako 
ugodni in mladim študentom prijazni kot so sedaj. V osemdesetih je namreč 
svet oblikovala hladna vojna, v Evropi pa je vladala t. i. železna zavesa. To je 
obdobje, v katerem je bila Evropa ideološko in delno tudi fizično ločena na 
vzhod in zahod. Zavedati se moramo, da je bil to čas napetega političnega 
stanja, kjer pa je kljub okoliščinam našlo pot pet študentov, ki so videli preko 
takrat postavljenih meja in sledili viziji po mednarodnem sodelovanju. 

Evropsko združenje študentov prava je bilo tako ustanovljeno na Dunaju, 4. 
maja 1981, ko je pet študentov iz Avstrije, Madžarske, Poljske in Zahodne 
Nemčije videlo potrebo po širjenju in spodbujanju mednarodnega 
sodelovanja in skupnemu razumevanju med študenti prava tako iz Vzhodne 
kot iz Zahodne Evrope. 

Po ustanovitvi se razvoj ni kar tako končal, ampak je z vztrajnostjo in 
mnogimi spremembami ELSA počasi postajala današnja organizacija ELSA. 
V nadaljevanju so kronološko nanizani in izpostavljeni nekateri ključni 
dogodki v zgodovini razvoja organizacije. 

• 1984: Kmalu po ustanovitvi je bila leta 1984 v Oslu na Norveškem 
postavljena prva mednarodna pisarna oz. prvi mednarodni urad 
ELSA. Istega leta se je ELSA razvoj nadaljeval in sicer z vzpostavitvijo 
mednarodnih praks. Že zdaj zelo znan ELSA traineeship programme je 
imel tako začetke v letu 1984, ko so pripravniki iz različnih evropskih 
držav bili poslani v Kanado, preko kanadskega programa za pripravništvo. 
Že naslednje leto se je uveljavil že zdaj zelo znan STEP program, ki se je 
prvotno imenoval Short-Term Exchange Programme (današnji Student 
Trainee Exchange Programme).
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• 1989: Kmalu za tako uspešnimi začetki je ELSA prvič izdala tudi svojo 
revijo z imenom Synergy. Revija Synergy vsebuje članke partnerjev, 
članov, ustanov in akademikov. Danes je natisnjena v več kot 10.000 
izvodih in je distribuirana na več kot 300 pravnih fakultetah in institucijah 
po vsej Evropi.

• 1990: Leta 1990 so se v ELSA vzpostavila mednarodna predsedniška 
srečanja. Poleg že dveh letnih mednarodnih zasedanj (ICM-International 
Council Meeting) je vsako leto potekalo še zasedanje predsednikov 
ELSA. Predsedniki nacionalnih skupin ELSA imajo nato priložnost, da 
se sestanejo in razpravljajo o pomembnih vprašanjih. Od takrat vsako 
leto potekajo štiri statutarne seje.

• 1992: Filozofska izjava ELSA je bila sprejeta v Bruslju 12. oktobra 1992. 
Od takrat organizacijo združuje moto »Pravičen svet, v katerem se 
spoštuje človekovo dostojanstvo in kulturna raznolikost«.

• 1993 in 1994: Z letom 1993 je bil sedež ELSA preseljen v Bruselj, leta 1994 
pa je ELSA pridobila nove razsežnosti pri odnosih z drugimi institucijami 
- ELSA je pridobila svetovalni status v kategoriji C v Organizaciji ZN 
za izobraževanje, znanost in kulturo. Sledilo je pridobitev posebnega 
svetovalnega statusa pri isti instituciji tri leta kasneje. To je ustvarilo 
podlago za splošno vključenost v organe OZN.

• 1995: Zaradi hitrega razvijanja društva se je ustanovila t. i. ELSA hiša. 
V ELSA hiši opravlja delo mednarodni odbor ELSA s polnim delovnim 
časom. Leto 1995 pa je posebej pomembno tudi za nas, saj 7. julija 1995 
obeležujemo ustanovitev naše lokalne skupine ELSA Maribor. 

• 2002: Tekmovanja ELSA Moot Court iz prava STO (EMC2) se je 
prvič organiziralo avgusta 2002. Od takrat ELSA sodeluje s Svetovno 
trgovinsko organizacijo pri organiziranju tekmovanja, ki se je razširilo 
po vsem svetu in daje priložnost študentom prava se učiti, pripravljati 
pisna stališča in zagovarjati svoja dela pred znanimi strokovnjaki s 
področja prava STO.  

• 2008: ELSA zelo tesno sodeluje s Svetom Evrope že od leta 2000. To 
sodelovanje se je še razširilo s podpisom partnerstva za človekove pravice 
med Svetom Evrope in ELSA (Human Rights Partnership between 
Council of Europe and ELSA). To partnerstvo našim članom ponuja 
različne priložnosti in strokovno podporo.

• 2012: Od julija 2012 ELSA aktivno sodeluje s Svetom Evrope pri 
organizaciji Evropskega Moot Court tekmovanja za človekove pravice 
(European Human Rights Moot Court). 

• 2013: Dan ELSA je bil ustanovljen za ozaveščanje o človekovih pravicah 
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in spodbujanje vizije: »All different, all together«. Vsako leto je tako en 
dan namenjen kot dan ELSA, pri katerem celotna ELSA mreža sodeluje 
pri oblikovanju edinstvenega foruma in dogodkov v okviru zaščite 
človekovih pravic. 

• 2020: Danes smo največja neodvisna organizacija študentov prava na 
svetu zastopana na približno 300 fakultetah v 43 državah širom Evrope z 
naborom 40.000 študentov prava in mladih diplomantov.

Kakor vidimo ELSA ni tvorba, ki bi lahko nastala čez noč. Organizacija oz. 
združenje ELSA, kot jo imamo danes, je nastajala z dolgoletnim trudom 
študentov in mladih pravnikov, ki so neustavljivo sledili viziji in želji po 
medsebojnem razumevanju. 

Razvoj Evropskega združenja študentov prava pa še zdaleč ni končan. 
Generacije študentov, ki so trenutno aktivne v združenju in generacije, ki 
bodo še sledile, imajo možnost in prosto pot se razvijati, izboljševati, graditi 
na novih vizijah ter spreminjati svet na boljše. Vedno moramo iti novim 
izzivom naproti in se zavedati, da kjer se le najde volja, se tam najde tudi moč. 

Predsednica ELSA Maribor, 
Teodora Kordiš

Študijski proces je lahko naporna in neprijetna izkušnja. Dolgi dnevi 
predavanj in sedenja pred knjigami, katerih vsebina bo mnogim študijskim 
laikom povzročila mnoge preglavice, ko se približuje razvpito izpitno 
obdobje. Seveda študijski proces ni namenjen zgolj premagovanju izpita 
za izpitom, letnika za letnikom in stopnje za stopnjo izbranega študijskega 
programa, ampak pridobivanju znanj, ki nam ne bodo koristila zgolj kot 
posameznikom, da se bomo lažje premagovali iz dneva v dan skozi uporabo
pridobljenih znanj za plačilo, temveč nam bodo koristili kot osebi, ki prispeva 
h koristnemu razvoju družbe, v kateri živimo. Seveda je študij prava in 
samo področje prava nasploh tesno povezano z družbo, njenim delovanjem 
in prihodnjim razvojem. Če pa želimo na področju, ki je tako razsežno in 
kompleksno kot je pravo, uspešno nastopati, je za to kot pri mnogih drugih 

DRUŠTVO ŠTUDENTOV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V MARIBORU
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zadevah potreben prvi korak. Ravno ta prvi korak je bistvo delovanja Društva 
študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Društvo si v delovanju prizadeva povezovati študente Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru in jim tako omogočiti boljši dostop do informacij glede 
študijskega okolja in samega študija, saj vemo, da dva para oči vidita več kot 
eden. Povezovanje oseb, ki imajo enake cilje, seveda ni edini cilj društva. 
Na tem mestu si lahko izposodimo besede Isaaca Newtona: »Če sem videl 
dlje, sem zaradi tega, ker sem stal na ramenih velikanov«. Medtem ko nam 
sodelovanje s svojimi sovrstniki lahko pomaga pri doseganju skupnih ciljev, 
so nam napotki nekoga, ki je ta cilj že dosegel, neprecenljivi. Dostop do obeh 
oblik povezovanja študentov, ki predstavljajo odličen prvi korak v študijskem 
uspehu, društvo omogoča skozi organiziranje dogodkov, ki so akademske ali 
neakademske narave. Smisel katerega koli dogodka društva pa je dokončno 
ustvarjanje sproščenega okolja, v katerem se lahko študentje spoznajo in 
navežejo poznanstva, ki jim koristijo tako v študijskem procesu, kot tudi 
izven njega.

Projekta, ki zasledujeta cilj prvotnih navez poznanstev, ko študenti vstopijo 
v proces študija na Pravni fakulteti, so Legendarne igre brucev in Spoznavna 
čaga Pravne fakultete. Smisel izvedbe dveh projektov usmerjenih v povezavo 
novih študentov s študenti, ki imajo izkušnje na področju študija, je sam po 
sebi umeven. V sklopu projekta Legendarne igre brucev gre za dogodek, ki 
je voden s strani aktivnih članov društva skozi sproščeno vzdušje igranja 
iger. Skozi proces skupnega premagovanja ovir in druženja želimo prebiti 
metaforičen led in prikazati novim študentom, da smo študenti višjih 
letnikov na voljo in pripravljeni pomagati z vprašanji, ki se pojavijo ob vstopu 
v študijsko okolje. Spoznavna čaga Pravne fakultete je v prvi vrsti zabava. Ob 
prisotnosti vseh generacij študentov društvo tako ustvarja okolje, ki je manj 
sintetično in omogoči navezovanje novih poznanstev.

Zabave so za marsikaterega študenta prava tista sprostitev, ki jo potrebuje, 
da se lahko v obdobjih stresa z le-tem lažje spopade. V ta namen društvo 
tudi organizira dogodke, ki to omogočajo, pri čemer doda tudi pravni navdih 
marsikateremu dogodku. Odličen primer je Gala večer Pravne fakultete, 
kjer je študentom prava omogočen vpogled v uglajeno in socialno življenje 
pravniškega življenja. Tako želimo predstaviti študentom, da ni vse znanje 
za uspešno pravniško kariero v knjigah in spisih, temveč tudi socialna 
vključenost v družbeno okolje.
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Kot dokaz, da društvo verjame v svoj namen združevanja in pomoči, moramo 
na tem mestu navesti projekt Plastika in njen EGO. V sklopu projekta smo 
se povezali Društvo študentov, Študentski svet, študenti tutorji in ELSA, 
da smo organizirali projekt, usmerjen k osveščanju študentov na področju 
okolja. Dejstvo, da je sodelovanje privedlo do dogodka, ki je nudil pogled na 
tematiko ne samo iz pravnega, temveč tudi iz ekonomskega in medijskega 
vidika, jasno kaže, da je sodelovanje pravilna pot do uspehov.

Društvo tudi organizira projekte na področju, ki povezuje vse študente prava. 
To je seveda področje prava. Tako smo v preteklosti organizirali strokovne 
ekskurzije v Državni zbor Republike Slovenije in na Ustavno sodišče. Izziv 
pri študiju prava je vsekakor povezovanje teoretičnega s praktičnim. Tega 
izziva se je društvo lotilo skozi povezovanje tistih teoretičnih osnov, ki jih 
študentje Pravne fakultete pridobimo že na samem začetku svojega študija 
s praktičnim pogledom oseb, ki delajo v nekaterih najpomembnejših 
institucijah v pravnem redu Republike Slovenije. Tako smo lahko skozi 
voden ogled Državnega zbora Republike Slovenije in nagovorom nekaterih 
najvišjih predstavnikov Ustavnega sodišča, študentom prava nudili okno za 
vpogled v delovanje nekaterih izmed najvišjih institucij Republike Slovenije. 
V svojem delovanju Društvo študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru 
tako stremi k povezovanju študentov, ki so vključeni v proces kaljenja uspešnih 
pravnikov in k izpopolnjevanju samega študijskega procesa. V preteklosti je 
društvo dosegalo uspehe tako na dogodkih, ki jih je organiziralo samo, kot 
na dogodkih, ki jih je organiziralo s pomočjo drugih organizacij. Ostajamo 
pa zazrti v prihodnost, v upanju, da bomo tudi v prihodnje uspešno lajšali in 
vedrili življenja študentov, ki nam zaupajo.

Teo Ajd
Predsednik Društva študentov 

Pravne fakultete Univerze v Mariboru 
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Tutorstvo ima na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru že dolgoletno 
tradicijo. Vsako leto se po posebnem postopku izberejo študenti tutorji, ki 
ostalim študentom tekom leta pomagajo s tekočimi študijskimi vprašanji. 
Na naši fakulteti poteka predmetno tutorstvo, kar pomeni, da se tutorski 
sistem osredotoča zlasti na pomoč študentom pri predmetih, ki so se skozi 
leta izkazali za zahtevnejše ali pa predstavljajo pogoje za vpis v višji letnik. 
Študentu tutorju sta ob nastopu funkcije navadno dodeljena dva predmeta, 
pri katerih ostalim študentom izčrpno pomaga, vsekakor pa je na voljo 
tudi za ostala splošna vprašanja in vprašanja, ki zadevajo izbiro primerne 
literature. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru se tutorstvo intenzivno 
izvaja v obliki individualno organiziranih mesečnih uradnih ur. Izvedba 
takšnih ur se je izkazala kot koristna in uspešna, saj je študentom dana 
možnost individualne razlage snovi in svetovanja glede oprave izpitov. 
Poleg individualno izvedenih tutorskih ur vsak študent tutor v posameznem 
izpitnem obdobju organizira tudi skupno tutorsko uro, ki navadno poteka 
kot razlaga snovi in reševanje primerov z večjo skupino študentov. Potek 
tutorskega dela se na mesečnih sestankih tutorjev študentov pregleda ter 
oceni, vselej pa se stremi k vzpostavitvi sistema, ki je v danih okoliščinah 
za študente najprimernejši. Tutorji študenti vseskozi sodelujejo tudi s člani 
Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru pri organiziranju 
raznih družabnih aktivnosti kot tudi večjih projektov, saj jih ostali študenti na 
takšen način spoznajo ter posledično lažje prosijo za pomoč tekom študija.

Anamarie Potrč,
koordinatoka tutorstva PF UM

PREDSTAVITEV TUTORSTVA na 
pravni fakulteti univerze v mariboru
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Pravniško društvo v Mariboru je bilo ustanovljeno 23. oktobra 1964 in 
neprekinjeno deluje že več kot 55 let. Sprva je bilo društvo namenjeno 
združevanju pravnikov iz gospodarstva, danes pa društvo združuje pravnike 
različnih poklicev in področij dela s širšega področja severovzhodne 
Slovenije. Člani društva tako delujejo kot odvetniki, državni tožilci, sodniki, 
akademiki, pravniki v gospodarstvu in javni upravi in še bi lahko naštevali. 
Poleg diplomiranih pravnikov pa so člani društva lahko tudi študentje Pravne 
fakultete Univerze v Mariboru.

Društvo ima izjemno bogato zgodovino, saj so bila v okviru društva 
organizirana številna strokovna predavanja, posvetovanja, srečanja in 
seminarji. Za dosežene uspehe pa je društvo prejelo tudi številna priznanja, 
nazadnje leta 2017, Svečano listino Univerze v Mariboru. Osnovna dejavnost 
društva je bila začrtana že ob ustanovitvi in še danes ostaja enaka. Glavni 
cilj društva je združevanje pravnikov, spremljanje in usmerjanje njihovega 
dela, dodatno izobraževanje in izmenjava izkušenj ter promocija članov z 
namenom doseganja čim boljših rezultatov pri delu. Društvo je vključeno 
tudi v obe krovni organizaciji društev na področju pravosodja, in sicer v 
Zvezo društev za gospodarsko pravo Slovenije in v Zvezo društev pravnikov 
Slovenije. Društvo aktivno sodeluje pri delu obeh zvez in s svojimi idejami, 
pobudami in predlogi prispeva k razvoju pravne stroke na celotnem območju 
Republike Slovenije.

Društvo izvaja številne aktivnosti in projekte. Skupaj z Zdravniškim 
društvom Maribor in Univerzo v Mariboru društvo vsako leto organizira 
posvet Medicina, pravo in družba, ki je v zadnjih letih prerasel v večdnevno 
mednarodno konferenco, v okviru katere so obravnavane številne aktualne 
teme s področja prava in medicine. Že od ustanovitve dalje pa društvo 
organizira strokovna predavanja o aktualnih temah z različnih pravnih 
področij, tako da je bilo do danes izvedenih že več kot 450 strokovnih 
predavanj. Poleg izvajanja pedagoške in strokovne dejavnosti pa društvo 
skrbi tudi za družabno življenje svojih članov. Društvo tako vsako leto 
organizira različne športne aktivnosti in družabna srečanja, kot so pravniški 
plesi, pikniki, večerna druženja s postreženo večerjo, planinski in drugi izleti 
in podobno. 

Pravniško društvo v Mariboru
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Pravniško društvo v Mariboru pa je že ves čas delovanja v tesnem stiku s 
Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. Društvo je imelo zelo pomembno 
vlogo pri oblikovanju predlogov za izvedbo visokošolskega študija prava v 
Mariboru, za prehod Višje šole v Visoko pravno šolo s celostnim programom 
študija prava in nenazadnje tudi pri preoblikovanju v Pravno fakulteto 
Univerze v Mariboru. V današnjem času društvo s fakulteto sodeluje pri 
različnih projektih, prav tako pa pomaga tudi pri organizaciji in sofinanciranju 
udeležbe študentov na mednarodnih študentskih tekmovanjih. V letošnjem 
letu je društvo uvedlo projekt »Bukvarna PDM«, ki bo zagotovo koristen 
tudi za študente Pravne fakultete. Gre za spletni portal, ki omogoča prodajo 
in nakup rabljene pravne literature. Vabimo vas, da se vključite v Facebook 
skupino Bukvarna PDM in spremljate oglase za prodajo pravne literature. 
Prav tako pa lahko objavite oglase za prodajo knjig, ki jih več ne potrebujete, 
saj boste na ta način omogočili, da bodo zainteresirani posamezniki na 
enostaven in relativno cenovno ugoden način prišli do želene pravne revije, 
knjige ali zbirke.

Članstvo v društvu prinaša številne prednosti, ki so za mlade pravnike na 
začetku poklicne poti še toliko bolj pomembne. V društvo se lahko včlanite 
z izpolnitvijo pristopne izjave na spletni strani društva. Članarina za tekoče 
leto znaša 17 €, za člane s statusom študenta pa simboličnih 5 €. Članstvo v 
društvu prinaša zlasti naslednje prednosti:

1. Biti del skupnosti pravnikov z različnih delovnih področij in poklicev, 
kar omogoča izmenjavo mnenj, znanja in izkušenj, medsebojno pomoč, in 
različne načine sodelovanja.

2. Brezplačna udeležba na srečanjih, strokovnih predavanjih, 
seminarjih, konferencah in drugih dogodkih v organizaciji društva.

3. Druženje s pravniki na pravniških plesih, večernih druženjih in 
drugih družabnih dogodkih, organiziranih izletih, planinskih pohodih in 
različnih športnih prireditvah.

4. Podpora društva pri iskanju zaposlitve, pri poklicni karieri in pri 
kandidaturah za različne položaje, funkcije in nagrade.

5. Posebni popusti in ugodnosti za člane društva pri različnih 
ponudnikih, ki jih bomo sproti dopolnjevali.

V kolikor želite pridobiti dodatne informacije o delovanju in aktivnostih 
društva, vas vabimo, da delo društva spremljate na spletni strani www.
pravnisko-drustvo-mb.si in na družbenih omrežjih Facebook, LinkedIn in 
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Twitter. V primeru kakršnihkoli vprašanj pa lahko z društvom kontaktirate 
preko obrazca na spletni strani oziroma preko elektronske pošte na naslov: 
pravnisko.drustvo@gmail.com. 

Vabimo vas, da se včlanite v Pravniško društvo v Mariboru in na ta način že 
tekom študija ali ob njegovem zaključku poskrbite za boljše možnosti v vaši 
poklicni karieri.

Klemen Drnovšek,
Predsednik Pravniškega društva v Mariboru

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije (s sedežem v Mariboru) 
je krovna organizacija, ki že od leta 1966 združuje društva pravnikov 
gospodarstvu, pa tudi splošna pravniška društva, katerih člani se v najširšem 
smislu tudi ukvarjajo z gospodarskim pravom.

V zvezo je združenih osem društev: Pravniško društvo v Mariboru, Društvo 
pravnikov v gospodarstvu Pomurja, Društvo pravnikov v gospodarstvu 
Celje, Pravniško društvo Ljubljana, Društvo za gospodarsko pravo Koroške, 
Društvo zasavskih pravnikov Trbovlje, Slovensko društvo za evropsko pravo 
in Društvo za športno pravo. V okviru zveze deluje tudi korporacijska 
sekcija, ki povezuje pravnike, člane društev zveze, zaposlene v gospodarskih 
družbah, in zanje organizira strokovne dogodke in srečanja.

Kot izhaja iz statuta zveze, so ključne naloge zveze
• organiziranje in izvajanje strokovnih posvetovanj, predavanj in 
drugih oblik izobraževanj s tematiko s področja gospodarskega prava in 
pravnih disciplin, ki so z njim povezane;

• skrb za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov društev, 
ki so članice zveze, in nudenje pomoči članom zveze pri izobraževanju in 
strokovnem izpopolnjevanju njihovih članov;

• spremljanje uporabe pravnih predpisov, predvsem s področja 
gospodarskega prava v praksi in dajanje pobud za morebitne njihove 
spremembe oziroma dopolnitve,

• skrb za utrjevanje pravne zavesti pri uporabi predpisov in pri 
poslovanju, sodelovanje z državnimi in drugimi organi, organizacijami, 

ZVEZA DRUŠTEV ZA GOSPODARSKO PRAVO SLOVENIJE
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z drugimi sorodnimi institucijami in izobraževalnimi institucijami, 
predvsem pa s pravnimi fakultetami in njihovimi inštituti za razvoj 
in uporabo gospodarskega prava in drugih z njim povezanih pravnih 
disciplin,

• skrb za strokovni in poklicni status pravnikov v gospodarstvu in 
drugih pravnikov, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom, 

• organiziranje strokovnih ekskurzij ter družabnih prireditev za člane 
zveze in člane društev,

• sodelovanje s pravniškimi organizacijami v tujini, še predvsem s 
pravniškimi organizacijami v zamejstvu.

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije je bila pobudnica Dnevov 
slovenskih pravnikov in je skupaj z Zvezo društev pravnikov Slovenije tudi 
njihov soorganizator. Letos je bil ta strokovni posvet, na katerem se pravniki iz 
različnih poklicnih področij vsako leto seznanijo s strokovnimi novostmi in 
izmenjajo stališča, organiziran že 46. po vrsti. Zveza društev za gospodarsko 
pravo Slovenije je bila tudi ena od pobudnic revije Pravna praksa, prav tako 
je soustanoviteljica pravniške revije Podjetje in delo. Pri uredniškem vodenju 
te revije, pa tudi v uredniškem odboru revije Pravnik zveza aktivno sodeluje 
preko svojih predstavnikov.

Zveza je tesno povezana z društvi, ki so vanjo včlanjena. Upravni odbor zveze 
namreč poleg ožjega vodstva – predsednice, podpredsednikov (dr. Marijan 
Kocbek, Franci Gerbec, Branka Neffat), glavne tajnice (Maja Habjanič) in 
blagajnika (Boštjan Koritnik) sestavljajo tudi predsedniki vseh društev in 
korporacijske sekcije. Na sejah upravnega odbora se tako ne sprejemajo le 
odločitve o delu zveze, ampak so seje tudi priložnost za izmenjavo informacije 
o delovanju posameznih društev in sekcije. 

Med pomembne aktivnosti zveze sodi tudi neposredno povezovanje članov 
društev. Poleg tradicionalnega planinskega izleta v organizaciji zveze, ki se 
ga udeležujejo pravniki iz vseh društev, so zelo obiskana tudi družabno-
kulturno-športna srečanja na različnih koncih Slovenije, ki jih zveza 
organizira skupaj s posameznimi društvi. 

Čeprav je epidemija letos društvom in zvezi onemogočila izvedbo predavanj 
in družabnih srečanj »v živo«, je po drugi strani omogočila širšo udeležbo 
članov društev na spletnih predavanjih. V okviru zveze je bilo namreč 
dogovorjeno, da vsa društva, ki organizirajo spletna predavanja za svoje 
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člane, o dogodkih obveščajo ostala društva. Tako ohranjamo povezanost v 
drugačni obliki.

Namen zveze je povezovanje pravniških društev, teh pa ni brez članov. Člani 
društev so poleg pravnikov vseh generacij (aktivnih in upokojenih) lahko 
tudi študenti prava. Za (prihodnje) mlade pravnike je včlanitev v društvo 
priložnost, da se seznanijo s kolegi, da pridobijo strokovno znanje in 
izmenjajo izkušnje. Upam, da se bodo mladi tudi v prihodnje včlanjevali v 
društva, prinašali sveže ideje in novo energijo, saj to pomeni, da pravniško 
društveno življenje, ki ima v Sloveniji dolgotrajno tradicijo, ne bo zamrlo. 

     Prof. dr. Darja Senčur Peček
   Predsednica Zveze društev 

za gospodarsko pravo Slovenije

Pripravili: Jasmina Klojčnik in Teodora Kordiš 

Za radovedneže in tiste željne koraka v pravo EU, je pod tem naslovom 
nanizanih par manjših prispevkov o evropskih projektih. V nadaljevanju so 
za vas posebej izbrani prispevki tistih zanimivih projektov, ki se trenutno 
izvajajo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, so financirani s strani 
EU in je naša fakulteta pri njih v vlogi koordinatorja projekta. Za ostale 
pretekle in morebitne prihodnje projekte so informacije na voljo na spletni 
strani Pravne fakultete (https://www.pf.um.si/raziskovanje/znanstveno-in-
strokovno-delo/).

European Investigation Order – legal analysis and practical 
dilemmas of international cooperation - EIO-LAPD

Nosilca projekta: Doc. dr. Miha Šepec, asist. Jan Stajnko
JUSTICE programme
Trajanje: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2021

Pravosodno sodelovanje med državami članicami v kazenskih zadevah je 
ključnega pomena za nemoteno delovanje evropskega območja svobode, 
varnosti in pravice brez notranjih meja. Za dosego tega cilja je Evropska 

EU PROJEKTI NA PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU
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unija, inter alia, sprejela vrsto pravnih aktov, ki so temeljili na načelu 
vzajemnega priznavanja. Ključen instrument za konkretizacijo tega načela na 
področju zbiranja in prenosa dokazov je Direktiva 2014/41/EU o evropskem 
preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah. Vendar pa se slednja povezuje 
s kopico teoretičnih in praktičnih vprašanj, ki so se porajala ob sprejemu 
te nove direktive. Prav zaradi tega se je sedem univerz in raziskovalnih 
inštitutov povezalo z namenom sodelovanja v skupnem projektu, 
poimenovanem Evropski preiskovalni nalog – pravna analiza in praktične 
dileme mednarodnega sodelovanja – EIO-LAPD.

Praktična implementacija direktive je bila do nedavnega v veliko državah 
pomanjkljiva – kljub dejstvu, da je slednja ključnega pomena za boj zoper 
terorizem in za zagotavljanje delovanja evropskega območja svobode, 
varnosti in pravice.

Projekt cilja na to, da bo koristil vsem tistim, ki se ukvarjajo s preiskovanjem 
čezmejnega kriminala v Evropi ter pravosodnim sodelovanjem v kazenskih 
zadevah: sodnikom, odvetnikom, državnim tožilcem, akademikom, policiji 
ter drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z zbiranjem dokazov in dokaznim 
postopkom.

Asist. Jan Stajnko

Več informacij o projektu: https://eio-lapd.eu/ , https://www.facebook.com/
EIO.LAPD/
Več o tematiki si lahko preberete tudi na blogu in forumu EIO.LAPD: https://
eio-lapd.eu/forum/, https://eio-lapd.eu/blog/ 

Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt 
Collection in EU - EU-EN4s

Nosilca projekta: Prof. dr. Vesna Rijavec, izr. prof. dr. Tjaša Ivanc
JUSTICE programme
Trajanje: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Zaradi vse večje mobilnosti, še posebno v EU, vidimo, da je pomembno 
poznavanje izvršbe tudi preko naših meja. Projekt Raznolikost izvršilnih 
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naslovov pri čezmejni izterjavi dolgov v EU daje tako vsekakor dobrodošel 
in pomemben vpogled v tematiko izvršilnih naslovov in čezmejne izvršbe. 
Na uradni strani projekta, je problematika projekta tudi podrobneje 
opredeljena: »Glavno oviro čezmejni izvršbi predstavlja pomanjkanje 
medsebojnega zaupanja med nacionalnimi organi različnih držav članic 
EU, saj nacionalni organi z zadržkom in nezaupanjem obravnavajo izvršilne 
naslove drugih držav članic. K temu dodatno še pripomore različnost 
izvršilnih naslovov. Upoštevajoč vse omenjeno, bo raziskovanje doprineslo 
k boljšemu razumevanju razlik v strukturi, vsebini in učinkih sodnih odločb 
v posameznih državah članicah. Nadalje bo proučen tudi vpliv omenjenih 
razlik na čezmejno izvršbo. Proučilo se bo tudi razlikovanje dogmatičnih 
in empiričnih konceptov različnih izvršilnih naslovov v okviru priznanja 
in izvršitve. Dodatno bodo sodelujoči v projektu analizirali pomen 
terminoloških ovir, ki se pojavljajo tekom čezmejne izvršbe. Prav tako bo 
pomemben del raziskav tvorila analiza možnosti, ki jih za preseganje ovir v 
čezmejni izvršbi omogoča tehnološki napredek.«

Več informacij o projektu: https://www.pf.um.si/acj/projekti/pr09-eu-en4s/ 
Več o tematiki si lahko preberete tudi na blogu: http://blog.pf.um.si/

Train to Enforce - Train 2 EN4CE

izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, prof. dr. Vesna Rijavec
JUSTICE programme
Trajanje: 2019 – 2021

Projekt se osredotoča predvsem na Uredbo o evropskem plačilnem nalogu 
(Uredba št. 1896/2006) ter na Evropski postopek v sporih majhne vrednosti 
(Uredba št. 861/2007). Poudarja tudi druge probleme, kot so na primer 
problematike uporabe in poznavanje jezika pri izterjavi dolgov v drugih 
državah. Vsekakor je to aktualna tematika, saj se zaradi čedalje večje 
mobilnosti in predvsem neovirane mobilnosti, s čezmejno izterjavo dolgov 
sreča marsikateri posameznik oziroma pravna oseba. Več informacij o 
projektu najdemo na uradni strani projekta, pomemben izsek je predvsem 
glede namena in načina izvedbe projekta: »Aktivnosti projekta so sestavljene 
iz 24 seminarjev in enega webinarja, na katerih bodo predavali akademiki iz 
sedmih držav članic EU in iz ene države kandidatke. Pri izvedbi seminarjev 
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se bodo akademiki, ki bodo kot predavatelji izvajali seminarje, mednarodno 
izmenjali, s čimer bo zagotovljen prenos dobrih praks in povečanje vzajemnega 
zaupanja v pravosodje med državami članicami. Članica kandidatka bo 
zaradi neuporabnosti pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov 
deležna posebnega obravnavanja, in sicer bodo sodelujoči akademiki iz 
članice kandidatke prisostvovali v dogodkih »train the trainers«. Izmenjava 
akademikov bo med drugim pripomogla k vzpostavitvi mednarodne mreže 
med sodelujočimi projektnimi partnerji v državah članicah in v državi 
kandidatki. Rezultati projekta ne bodo usmerjeni zgolj v izboljšanje znanj 
pravnih instrumentov čezmejne izterjave dolgov slušateljev seminarjev, 
temveč bo pripravljeno gradivo javno in tako na voljo vsem, ki bodo izkazali 
interes po izboljšanju poznavanja čezmejne izterjave dolgov.«

Več informacij: https://www.pf.um.si/acj/projekti/pr10-train2en4ce/

Jean Monnet Chair of Energy Law and Policy: Energy Market 
Regulation, Competition and Climate

Nosilec projekta: Izr. prof. dr. Aleš Ferčič
E+, Jean Monnet program
Trajanje: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021

Na uradni strani projekta je zajeta pomembnost projekta in vloga 
energetskega prava v svetu: »Energetsko pravo in politika sodita med temeljna 
področja delovanja Evropske unije. Gre za kompleksno problematiko, 
ki se tesno prepleta z več disciplinami,  pravnimi področji, panogami in 
javnimi politikami, zlasti z regulacijo trga in varstvom okolja. Prepletenost 
energetskih, tržnih in okoljskih zadev se jasno kaže v novem energetskem 
svežnju Evropske unije - Čista energija za vse Evropejce.«
Gre za aktualno tematiko, ki se razvija in raziskuje že nekaj let pod okriljem 
Jean Monet Katedre za energetsko pravo in politiko in nudi tako pedagoške 
kot tudi raziskovalne aktivnosti. V študijskem letu 2019/2020 so aktivnosti 
katedre zajemale med drugim tudi seminarje, obisk Agencije za energijo, 
priprava besedila za knjigo Environmental Law in Slovenia, izvedbo okrogle 
mize s področja energetike, priprava besedila za članek o obnovljivih virih 
energije v energetskem, okoljskem in konkurenčnem pravu Evropske unije 
in mnoge druge. 
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Pripravila: Živa Šuta

Mentor red. prof. dr. Jurij Toplak na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru 
že deset let vodi predtekmovanje v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice, na katerem vsako leto sodeluje okoli 120 študentov. 
»Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru že deset let organiziramo 
predtekmovanje, pri katerem sodelujejo vsi študenti prvega letnika. Vsak 
predstavi bistvo sodbe v treh minutah, ostali študenti pa ga ocenijo. Najboljša 
dva se uvrstita na finalno tekmovanje Rubikon na Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani. Pobudnik in organizator tekmovanja je profesor dr. Ciril Ribičič, 
ki tekmovanje vodi že petnajst let. Sodelujejo študenti vseh treh slovenskih 
pravnih fakultet, občasno pa tudi študenti kakšne druge fakultete. Ponosni 
smo na naše študente, ki fakulteto izvrstno zastopajo. V letih 2017 in 2018 sta 
naša študenta Aljoša Polajžar in Anej Irgolič na Rubikonu zmagala.
Poznavanje sodne prakse ESČP je ključno za uspešnega pravnika, saj je pravo 
Sveta Evrope del našega pravnega reda. ESČP je že več kot 300-krat ugotovil 
kršitev konvencijskih pravic. Dobro poznavanje evropskih standardov 
človekovih pravic bo prispevalo, da bodo sodišča kršitve v prihodnosti 
prepoznala in preprečila postopke pred evropskim sodiščem.«

Tekmovalec Aljoša Polajžar
»Tekmovanje Rubikon spada na področje ustavnega prava ter združuje 
študente slovenskih pravnih fakultet. Za večino študentov predstavlja prvo 

Več informacij o projektu: https://www.eu-energylaw.com/

Več o tematiki si lahko preberete tudi na blogu in v objavljenih prezentacijah: 
https://www.eu-energylaw.com/blog in https://www.eu-energylaw.com/
materiali.

PREDSTAVITEV TEKMOVANJ NA PRAVNI 
FAKULTETI 

RUBIKON - TEKMOVANJE V PREDSTAVITVI SODB EVROPSKEGA 
SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
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izkušnjo s področja pravnih tekmovanj. Cilj je, da si izbereš in predstaviš 
sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, s katero boš najbolj navdušil 
strokovno komisijo. Ker je slednja sestavljena, med drugim, iz sodnikov 
ustavnega ter vrhovnega sodišča, je že možnost nastopa sama po sebi velika 
čast. Velik poudarek je tudi na sami retorični izvedbi nastopa. V spominu mi 
bo ostal »žar«, ki sem ga nosil v sebi že kot študent 1. letnika. Vse do danes 
sem ostal navdušenec nad pravom varstva človekovih pravic.«

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru od leta 2018 tekmujejo na 
svetovnem tekmovanju iz mednarodnega javnega prava Jessup in dosegajo 
vrhunske rezultate. 

Mentor red. prof. dr. Matjaž Tratnik in mentorica doc. dr. Petra Weingerl 
»Tekmovanje “Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition” 
je eno najprestižnejših tekmovanj na svetu in je obenem tudi največje 
tekmovanje študentov prava na svetu. Na tekmovanju se preizkuša znanje 
študentov iz mednarodnega javnega prava in je razdeljeno na pisno in ustno 
fazo. Ustna faza in finale tekmovanja potekata v Washingtonu v ZDA. Ekipa 
PF UM se udeležuje tega tekmovanja v zadnjih treh letih. V prvem letu se 
je udeležila ‘selection rounds’ (izbornih krogov tekmovanja) v Lizboni na 
Portugalskem in bila kasneje povabljena tudi na nadaljevanje tekmovanja 
v Washington, kjer je ustno zagovarjala svoje argumente. V drugem letu 
je bilo izvedeno samo predtekmovanje v Pragi, medtem ko je ustni finale v 
Washingtonu zaradi epidemije koronavirusa odpadel. Zato so se za končno 
uvrstitev upoštevali samo pisni izdelki. Ekipa PF UM je prejela priznanje 
za skupno uvrstitev na odlično 14. mesto, medtem ko je imela celo drugi 
najboljši memorandum za tožečo stranko na svetu. V tretjem letu pa smo 
ravno v fazi priprave pisnih izdelkov, ukvarjamo se z aktualno temo - z 
epidemijo in njenimi posledicami za mednarodnopravne obveznosti držav.«

Tekmovalec in mentor Leon Brulc
»Tekmovanje je simulacija izmišljenega spora med dvema državama pred 
Meddržavnim sodiščem v Haagu in poteka v dveh delih. V prvem pisnem 
delu tekmovalci pripravljajo pisni vlogi za obe državi v sporu. V drugem, 
ustnem delu, pa tekmovalci predstavljajo argumente, ki so jih pripravili v 
pisnem delu, proti drugim ekipam. Finalni del tekmovanja poteka vsako leto 

JESSUP- TEKMOVANJE IZ ZNANJA MEDNARODNEGA 
JAVNEGA PRAVA
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v Washington D. C., kar je unikatna izkušnja za udeležence, saj se lahko v 
obravnavah soočijo z drugimi tekmovalci iz priznanih svetovnih šol. Poleg 
udeležbe na finalnem delu tekmovanja mi je v spominu najbolj ostala tudi 
udeležba na prijateljskem predtekmovanju ekip iz cele Evrope, ki je predlani 
potekala v Lizboni, lani pa v Pragi.«

Vodilni moto ELMC, tekmovanja s področja prava EU, je, da med vsemi 
ljudmi (in ne le med državljani Evropske unije) širi strpnost in razumevanje 
ter krepi mednarodno zavest. To poskuša doseči preko European Law Moot 
Court, simulacije postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem EU v 
Luksemburgu, v kateri študentje prava v pisnih izdelkih in ustnih nastopih 
zagovarjajo svoja stališča glede pravilne razlage prava EU v namišljenih 
primerih, ki so povezani z aktualnimi vprašanji prava Evropske unije.

Mentorica doc. dr. Petra Weingerl
»ELMC je najpomembnejše tekmovanje s področja prava EU, ki se konča 
z ustnim postopkom pred sodniki in generalnimi pravobranilci na 
Sodišču EU v Luksemburgu. Na ustni postopek v Luksemburg se uvrstijo 
zmagovalci štirih regionalnih tekmovanj, kamor se uvrsti 48 najboljših ekip 
na svetu. Naša ekipa je v lanskem študijskem letu zelo uspešno tekmovala 
na regionalnem finalu v Lizboni, predlani pa v Firencah. Sama sem se 
tekmovanja udeležila že kot dodiplomska študentka, z ekipo smo uspešno 
zastopali PF na regionalnem finalu v Barceloni. Format tekmovanja in tesne 
vezi, ki smo jih spletli v ekipi in s tekmovalci iz drugih držav, so bili razlog, 
da sem se odločila sodelovati tudi kot mentorica. V priprave na tekmovanje 
sem bila na daljavo vključena tudi kot doktorska študentka. Gre za enkratno 
izkušnjo, ki jo priporočam vsem, ki si želite pridobiti izkušnje z reševanjem 
zanimivih pravnih problemov, pilit argumentacijo v tujem jeziku in plesti 
vezi v mednarodnem okolju.« 

Mentorica red. prof. dr. Janja Hojnik
»Sama sem pričela delovati kot mentorica ekip PF UM za tekmovanje 
ELMC v letu 2005, po tem ko sem bila leto prej vključena v mentoriranje 
ekipe Kingston University of London. Z ekipami PF UM smo se redno 
uvrščali v regionalni del finala, denimo v Bratislavo, Pécs, v Valencijo idr. 

EUROPEAN LAW MOOT COURT - 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA PRAVA EU
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Naši fakulteti se je nato leta 2008 ponudila edinstvena priložnost, da poleg 
mest kot so Dallas (ZDA), Valencija (Španija) in Bangor (Velika Britanija), 
organiziramo zagotovo najelitnejši dogodek tega leta in se s tem predstavimo 
širši mednarodni pravni javnosti. Šlo je za regionalni finale mednarodnega 
tekmovanja ELMC, ki se ga je udeležilo dvanajst ekip tekmovalcev z mentorji, 
PF UM pa je na tem tekmovanju gostila tudi devet sodnikov, uglednih 
evropskih strokovnjakov s področja prava EU (sodniki) ter predstavnike 
ELMC Society. Jaz kot t. i. »Master of the Moot« in velika ekipa študentov 
PF UM smo zelo uspešno organizirali to tekmovanje in vanj vključili tudi 
mesto Maribor. Prvi krogi tekmovanja so potekali v dveh dvoranah rektorata 
UM, finale tekmovanja pa v glavni dvorani Okrožnega sodišča v Mariboru. 
Organizirali smo tudi odlično končno zabavo s karaokami in živo glasbo v 
Rotovški kleti na Glavnem trgu v Mariboru.«

Mentor izr. prof. dr. Aleš Ferčič
»ELMC je mednarodno tekmovanje študentk in študentov, ki ga na področju 
tekmovanj o pravu Evropske unije (in širše) razumem kot standard odličnosti. 
Temu primerno je tekmovanje zahtevno in terja polno angažiranost; 
polovičarstvo ne pride v poštev. Vendar menim, da sta vloženo delo in čas na 
koncu poplačana, zlasti če pomislim na osvojeno znanje in veščine ter nove 
vezi, ki se spletejo na poti proti cilju, ki je kot na številnih drugih področjih, 
pravzaprav že sama pot. Jasno, dobra uvrstitev je zaželena, vendar ni edino, 
kar šteje. Opažam, da večina študentk in študentov, ki prehodi to pot, odkrije 
nove dimenzije prava in dela povezanega z njim. Še več, občutek imam, da 
mnogi ponotranjijo težnjo po odličnosti in v resnici spoznajo, kaj pomeni, 
da je meja nebo.«

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, ki vsako leto 
poteka na Dunaju, ima na Pravni fakulteti najdaljšo tradicijo med tekmovanji. 
Mentorji, ki so v preteklosti sodelovali pri pripravah so prof. dr. Mirko Ilešič, 
prof. dr. Vesna Rijavec, nekdanji asistent Primož Gabrič, prof. dr. Tomaž 
Keresteš, prof. dr. Aleš Ferčič in doc. dr. Jerneja Prostor. Sedaj vodi priprave 
asistent Denis Baghrizabehi, ki je povedal:  
»Tekmovanje iz znanja mednarodnega gospodarskega in arbitražnega prava, 

WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
MOOT- TEKMOVANJE IZ ZNANJA MEDNARODNEGA 

GOSPODARSKEGA IN ARBITRAŽNEGA PRAVA 
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poljudno znano kot »Vis Moot«, velja za enega največjih in najprestižnejših 
tekmovanj študentov prava, saj na njem redno sodeluje skoraj 400 univerz 
z vsega sveta. Vis Moot od tekmovalcev terja več kot polletno angažiranost. 
Študenti najprej v zimskem semestru temeljito preučijo vsakokratni primer 
in napišejo memorandume obeh strank, čemur sledi večmesečno piljenje 
retoričnih sposobnosti. Svoje veščine v vmesnem obdobju preizkušajo na 
predtekmovanjih. Tekmovanje se zaključi z večdnevnimi obravnavami 
na Dunaju, kjer o zmagovalcih odločajo izkušeni arbitri, odvetniki in 
profesorji, med njimi tudi vodilni teoretiki. Vis Moot je odlična priložnost za 
pridobivanje neprecenljivih izkušenj na področju mednarodne gospodarske 
arbitraže, študente pa skozi priprave oplemeniti z veščinami pravnega pisanja, 
raziskovanja, argumentacije in nastopanja pred tribunalom ter mnoštvom 
dodatnega. Naša fakulteta se tekmovanja kontinuirano udeležuje že več kot 
10 let. Ob več uspehih in zmagah na predtekmovanjih velja poudariti, da 
je predlani študentka Hana Šrot osvojila nagrado za eno izmed najboljših 
govork tekmovanja.«

Tekmovalec Leon Lah
»Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot študentu 
oz. študentki prinese neprecenljivo izkušnjo. Tekmovanje, kjer ni nič 
podarjenega, saj si postavljen pred izziv, kjer ne štejejo samo argumenti, 
temveč tudi njihova predstavitev in govorca nasploh. Poleg krepitve veščin 
javnega nastopanja in znanja angleškega jezika spoznaš, da h končnemu 
rezultatu prispevajo tudi podrobnosti, zato loščenje čevljev in česanje las 
pred nastopom nista zaman. Ves vloženi trud se na koncu zagotovo poplača 
z novim znanjem in poznanstvi, z osebno rastjo, nenazadnje pa tudi z 
dejstvom, da je udeležba na tem tekmovanju cenjena tudi med potencialnimi 
delodajalci.«

Pravna fakulteta v Mariboru je prepoznala pomen ustrezne uporabe 
teoretičnega znanja pravnikov v praksi in omogočila študentom, da se 
v civilnem postopku pred resničnimi sodniki preizkusijo v tekmovanju 
Študentska pravda. 

Mentor asist. Denis Baghrizabehi
»Študentska pravda je vseslovensko (in edino tovrstno) tekmovanje študentov 
prava iz znanja civilnega (procesnega in materialnega) prava. Tekmovanje 

ŠTUDENTSKA PRAVDA



40

je sestavljeno iz pisnega in ustnega dela. V prvem pripravijo ekipe (po 3 
do 5 študentov) tožbo in odgovor na tožbo glede na vsakokratni dejanski 
stan objavljenega primera. V ustni fazi se opravijo simulirane obravnave 
po pravilih pravdnega postopka. Kot ocenjevalci na tekmovanju vsako leto 
sodelujejo odlični odvetniki in cenjeni sodniki iz prakse, ki tekmovalcem 
nudijo pomemben uvid v delo in položaj pooblaščencev. Organizatorji 
oblikujejo zmerom zanimive primere (odškodnina zaradi objav na socialnih 
omrežjih, reševanje stvarnopravnih sporov na nepremičninah, ki so predmet 
meddržavne arbitraže, odškodnina zaradi opustitve cepljenja itd.). Udeležba 
na tekmovanju predstavlja odlično priložnost za prenos teoretičnega znanja 
iz predavalnice v prakso sodne dvorane (moto tekmovanja pomenljivo glasi 
»postani odvetnik že med študijem«).« 

Tekmovalka Mima Berdnik
»V okviru tekmovanja Študentska pravda 2020 je bila obravnavana 
problematika opustitve cepljenja. Tekmovanje poteka v skupinah, zato nam 
je večjo težavo predstavljalo usklajevanje, saj se nismo mogli dobiti v živo, 
kot smo to sicer navajeni. Kljub temu smo se s pomočjo MS Teams hitro 
prilagodili razmeram. Tematika je bila izredno zanimiva, saj je cepljenje 
urejeno z Zakonom o nalezljivih boleznih, ki določa tudi vse ukrepe, ki jih 
je vlada sprejela v času prvega vala epidemije SARS-CoV-2. Ravno takrat 
smo pripravljali pisni izdelek za tožečo stranko. Študentska pravda vsako 
leto obravnava aktualne teme ter omogoča možnost sestave, za marsikoga, 
prve procesne vloge – tožbo in odgovor na tožbo. S simulacijo pravdnega 
postopka, v kolikor pridete v polfinale, pa lahko svojo tožbo zastopate kot 
pravi odvetniki pred senatom treh sodnikov, ki so posebej za tekmovanje 
izbrani ugledni pravniki. Tekmovanje predstavlja neprecenljivo izkušnjo, ki 
jo priporočam vsem, ki se želite preizkusiti kot odvetniki.«

Tekmovanje Munlaws
Tekmovalke Pina Hrovat, Lejla Veladžić, Maruša Mujdrica o tekmovanju: 
Tekmovanje MunLaws je tri dnevno tekmovanje, ki se ga udeležujejo 
univerze in srednje šole. Tekmovanje se izvaja vsako leto jeseni, na Pravni 
fakulteti v Univerzi v Ljubljani in poteka v angleškem jeziku. Doslej se je 
tekmovanja udeležilo že več kot 500 delegatov iz 30 različnih držav in iz 4 
kontinentov. Predstavlja izjemno priložnost za vsakega, ki bi se rad preizkusil 
v diplomatskih debatah v mednarodni skupnosti. Na tekmovanju nikoli 
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ne manjka zabave, saj poleg izkušenj pridobiš tudi nova poznanstva in 
prijateljstva. 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru se je začela udeleževati tekmovanj 
Munlaws leta 2016 s prihodom asistenta Jana Stajnka na fakulteto. Takrat je 
naša univerza osvojila prestižno nagrado Best University Delegation (Carlo 
Dirotti, Petra Zupančič, Nikola Georgievski, Leon Lah), ter dva naslova 
za Best University Delegate (Carlo Dirotii) in Honourable mention (Petra 
Zupančič). Tako se je začela naša pot na tekmovanjih, kjer smo sodelovali 
vsako leto.
Naslednje leto (2017) je Anamarie Potrč prejela naslov Best University 
Delegate. Tudi za leto 2018 se lahko pohvalimo z nekaj odličnimi dosežki, saj 
smo osvojili več nagrad. Med njimi Best University Delegate (Aljoša Polajžar), 
Honourable mention (Tamara Cheles Coelho), Honourable mention (Mihael 
Pojbič) in Best University Delegation (Aljoša Polajžar, Mihael Pojbič, Tamara 
Cheles Coelho, Iza Beširević). Leta 2019 smo osvojili še nekaj lepih nagrad, 
in sicer Outstanding University Delegate (Petra Zupančič, Ema Turnšek) in 
Best University Delegation (Petra Zupančič, Ema Turnšek, Elisa Silli, Justyna 
Niezgoda).

Letos smo se tudi me – Pina Hrovat, Lejla Veladžić in Maruša Mujdrica – 
prvič udeležile tega tekmovanja MunLaws in ponosne smo, da smo skupaj 
zopet prejeli naslov za najboljšo univerzo (Best University Delegation: 
Maruša Mujdrica, Lejla Veladžić, Pina Horvat, Eko Doedel). ERASMUS+ 
študent Eko Doedel je prejel prestižni naslov Best Delegate, Maruša Mujdrica 
pa Outstanding Delegate. Zahvale gredo tudi mentorjema Janu Stajnku in 
Aljoši Polajžarju za vso pomoč ter nasvete pred in med tekmovanjem.
Naše izjemne študente moramo pohvaliti tudi zaradi izjemnih dosežkov na 
mednarodnih tekmovanjih, saj so med drugim na PSUTMUN v Jordaniji 
osvojili nazive: Best University Delegate (Aljoša Polajžar), Honourable 
mention (Iza Beširević), Best University Delegate (Teodora Kordiš) in 
Honourable mention (Dora Klančnik).
Vzpostavil se je tudi debatni klub, v katerega so vabljeni vsi študentje, ki 
imajo željo po debatiranju. 

Priprave na tekmovanje
Kakovostne priprave so bistvenega pomena za suveren nastop na tekmovanju 
Model United Nations. Delegacija Pravne fakultete UM je priprave začela 
približno mesec dni pred samim dogodkom. Z mentorjema asistentom 
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Janom Stajnkom in mladim raziskovalcem Aljošo Polajžarjem, smo najprej 
opredelili program dela in se teoretično spoznali s tekmovanjem. Priprave 
so se nadaljevale s samostojnim raziskovanjem dane teme, ki se je letošnje 
leto glasila COVID-19 and its Impact on Human Rights. Sledilo je pisanje 
dokument o stališču (»position paper«), v katerem smo opredelili dejansko 
stanje vpliva virusa na človekove pravice, stališče države, ki smo jo zastopali, 
in rešitve, ki so bile že uvedene oziroma ki bi se lahko uvedle za izboljšanje 
stanja človekovih pravic v času premagovanja pandemije koronavirusa. Po 
uspešni oddaji dokumenta o stališču smo se posvetili pisanju uvodnega 
govora in nadaljnjemu raziskovanju teme. Pripravili smo si še iztočne točke 
in krajše govore, ki so nam koristili za uspešen nastop na tekmovanju. Skozi 
priprave sta nas s podajanjem pripomb in popravkov usmerjala mentorja. 
Njuna pomoč je bila zelo dobrodošla, saj smo se vsi prvič spoznali s 
tekmovanji, ki potekajo po modelu MUN (»Model United Nations«).  
Letošnje tekmovanje je zagotovo bilo nekaj posebnega in nam bo ostalo 
še dolgo v spominu. »Placards«, s katerimi se tekmovalec doda na seznam 
govorcev, je nadomestil gumb »raise a hand«, neformalna druženja pa 
posebna Zoom soba, v katero smo se tekmovalci lahko prijavili med odmori 
in se bolje spoznali. 

Potek tekmovanja
Tekmovanje je potekalo od petka, 13. 11., do nedelje, 15. 11. Pretekla leta je 
potekalo v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani, letos pa zaradi trenutnih 
razmer preko spleta. Kako bo tekmovanje potekalo je pravzaprav bila 
neznanka vse do petka trinajstega, ko smo se priključile sestanku na Zoom-u. 
Nekaj dni pred pričetkom tekmovanja smo tekmovalci na svoje elektronske 
naslove prejeli spletno povezavo preko katere smo dostopali do »sobe« na 
Zoom-u. Na dan pričetka tekmovanja je bila najprej slavnostna otvoritev 
konference, po kateri smo imeli še približno 2 uri časa za pripravo. 
Prvi dan tekmovanja je bil predvsem namenjen spoznavanju drugih 
tekmovalcev, stališč njihovih držav in iskanju potencialnih zaveznikov ter 
seveda, spoznavanje z vsemi spremembami, ki jih je prinesla spletna izvedba 
tekmovanja. Ves čas tekmovanja smo morali imeti vklopljeno kamero in 
seveda biti formalno oblečeni,  kljub temu, da smo se tekmovanja udeležili iz 
udobja našega doma.

 V soboto smo nadaljevali z debatiranjem in že predlagali konkretne rešitve, 
ki bi jih želeli vključiti v resolucijo. Začeli smo tudi s pisanjem resolucij. 
Običajno pisanje resolucije poteka v manjših skupinah, glede na interese 
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držav, pri čemer en izmed delegatov v skupini na prenosnik piše resolucijo. 
Letos smo se pisanja lotili nekoliko drugače; v zasebnih zoom sobah, ki sta 
jih »chaira« oblikovala glede na naše želje po sodelovanju z drugimi, smo 
ustvarili dokument, do katerega smo imeli vsi dostop, glasovali o posameznih 
predlogih in jih potem vključili v resolucijo. 

Zadnji dan, v nedeljo, je celoten odbor za človekove pravice glasoval o 
resoluciji. Resolucija skupine, v kateri smo bile tudi me, je bila sprejeta z 
večino glasov, zato se o resoluciji nasprotne skupine ni glasovalo. Po sprejetju 
resolucije nam je ostalo še nekaj časa za neformalno druženje.

Tekmovanje MunLaws predstavlja odlično priložnost za izboljšanje 
angleščine, saj celotno tekmovanje poteka v angleščini. Prav tako 
posamezniku omogoča krepitev njegovih diplomatskih veščin in možnost, 
da se znebi morebitnega strahu pred javnim nastopanjem. Posamezniku 
nudi tudi priložnost da spozna ljudi iz različnih kultur in na ta način širi svoj 
krog poznanstev. Zaradi vseh teh razlogov bi študentom toplo priporočale 
udeležbo na tekmovanju.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru se lahko preizkusijo tudi v 
vlogi delavca, delodajalca ali mediatorja v namišljenem delovnem sporu. 

Mentorica red. prof. dr. Darja Senčur Peček 
»Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru že nekaj let poteka tekmovanje 
v mediaciji, ki ga organizira Študentski svet, na njem pa sodelujejo 
študentke in študenti iz vseh letnikov fakultete. Tekmovalci se vnaprej 
odločijo, ali bodo nastopili v vlogi delavca, delodajalca ali mediatorja, 
prav tako se vnaprej seznanijo s primerom spora, ki ga pripravi strokovna 
komisija. Po naključnem izboru trojic nato pred komisijo nastopijo po en 
študent - delavec, delodajalec in mediator. Delavec in delodajalec podata 
svoje poglede na dejansko stanje in na možnost dogovora, mediator pa ju 
usmerja in jima pomaga pri reševanju spora. Strokovna komisija, v kateri 
sodelujeta tudi pravi mediatorki, mag. Helena Polič-Kosi in mag. Nataša 
Ciraj upošteva argumente in nastop tekmovalcev in izbere zmagovalca med 
delavci, delodajalci in mediatorji. Pri tem ima praviloma zelo težko delo, saj 
so študenti zelo izenačeni in navdušujejo s svojo argumentacijo in doživetim 
igranjem vlog. Razglasitvi zmagovalcev sledi razprava o pomenu mediacije 

TEKMOVANJE IZ MEDIACIJE S PODROČJA DELOVNEGA PRAVA
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in z njo povezanih teoretičnih vprašanjih in praktičnih izzivih.

Tekmovanje, ki se ga udeležuje vedno več študentov, je priložnost, da se 
študenti seznanijo z dejanskimi primeri delovnih sporov, še posebej pa z 
možnostjo njihovega mirnega reševanja z mediacijo (tudi kot pridruženo 
mediacijo na delovnih sodiščih). Ta neformalen, hiter in zaupen postopek, 
v katerem nevtralna tretja oseba (mediator) pomaga pri rešitvi spora, 
namreč strankama ponuja možnost, da z medsebojno komunikacijo zgladita 
medsebojne konflikte in celovito uredita medsebojno razmerje.«

Tea Unger in Sanja Čahuk, letošnji organizatorici tekmovanja
»V sredo, 2. 12. 2020, je Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru 
uspešno izvedel vsakoletno Tekmovanje iz mediacije na področju delovnega 
prava. Prijava na tekmovanje je bila možna posamezno ali v skupini treh 
študentov. Zanimanje za sodelovanje na letošnjem tekmovanju je bilo 
številčnejše kot v prejšnjih letih. Letos sva se priprave tekmovanja glede na 
aktualne razmere lotili nekoliko drugače. V začetku sva bili mnenja, da bo 
organizacija tekmovanja v takih razmerah izjemno težka in zahtevna, pa 
vendar nam je uspelo, tako da je tekmovanje kljub vsem težavam potekalo 
brezhibno in brez večjih težav. Pri organizaciji sva uporabili orodje MS 
Teams, ki ga večina študentov do zdaj že dodobra pozna in ga vsakodnevno 
uporablja. Kar je bilo pri organizaciji tekmovanja najbolj zahtevno, je 
bilo vprašanje, kako zagotoviti, da bo komisija v času nastopa posamezne 
skupine res v stiku samo s tričlansko skupino, ki je bila glede na izžreban 
vrstni red na vrsti ter kako preostale skupine zadržati skupaj in jih obveščati 
o nastopu naslednje skupine. Prišli sva do ideje, da v spletnem orodju MS 
Teams ustvariva tri kanale, med katerimi bo eden od njih, namenjen samemu 
tekmovanju, en čakajočim skupinam in navsezadnje je bilo treba zagotoviti 
še poseben kanal, kjer se bo lahko komisija, ločena od vseh tekmovalcev in 
tekmovanja, posvetovala in odločila o zmagovalcih. 

Kot so se pred zaključnim posvetovanjem strinjale članice komisije, je imela 
komisija zelo težko nalogo, saj so bili vsi tekmovalci na tekmovanje izjemno 
dobro pripravljeni in pri svojih vlogah res odlični. Vse to pa kaže tudi na 
to, da so študenti zelo dobro seznanjeni s področjem delovnega prava in 
jih alternativno reševanje sporov vse bolj zanima. Tekmovanje predstavlja 
možnost pridobiti dodatna znanja in izkušnje, ki jih bodo lahko tekmovalci 
kasneje uporabili tudi v praksi.« 



45

Maša Godec, najboljša mediatorka
»Vsi se zavedamo razmer, ki so v zadnjem letu postale naš vsakdan, zato še 
toliko bolj občudujem osebe, ki se ne dajo in iz trenutne situacije potegnejo 
najboljše. Najprej bi rada izrekla iskrene čestitke profesorici dr. Darji Senčur 
Peček ter študentkama Tei in Sanji za izvedbo mediacije na najvišjem 
nivoju, kljub temu da ni potekala v živo. Ker je bilo to moje prvo srečanje 
z mediacijo, nisem niti približno vedela, kaj pravzaprav pričakovati, vendar 
so bila navodila podana na način, da sem se lahko osredotočila izključno na 
obravnavan primer. Moje razmišljanje ob prijavi je bilo, da s sodelovanjem 
ne morem nič izgubiti, zakaj torej ne bi poskusila, kar pa je bil tudi razlog za 
veliko presenečenje ob razglasitvi zmagovalcev. Kljub strokovnosti smo se ob 
mediaciji zabavali in od nje odnesli veliko nasvetov ter izkušenj, ki nam bodo 
pomagale tudi na ostalih področjih.«

Kaja Lenart, najboljša delodajalka
»Letos sem se prvič udeležila tekmovanja iz mediacije in bila sem pozitivno 
presenečena, ker nisem pričakovala, da bo celoten proces kljub trenutni 
situaciji tako zabaven in hkrati poučen. Tekmovanje je bilo odlično 
organizirano in navodila so bila jasna. Poskušala sem čim bolje preučiti primer, 
da bi se lažje vživela v zahtevano vlogo. Zmage sploh nisem pričakovala, bila 
sem zelo presenečena in hvaležna. S tem sem pridobila ogromno dodatne 
motivacije za učenje in tudi veliko znanja o sami mediaciji.«

Anamari Grušovnik, najboljša delavka
»Hvaležna sem Tei, Sanji in celotni komisiji, saj so se zares potrudili z 
organizacijo in kljub trenutnim razmeram v letošnjem študijskem letu 
omogočili tekmovanje, ki je bilo strateško zelo dobro premišljeno ter odlično 
prilagojeno. Vsekakor je tako zmaga kot tudi sama udeležba na tako drugačni 
izvedbi tekmovanja unikatna in zanimiva izkušnja, za katero sem neizmerno 
hvaležna, vendar lahko trdim, da so zame v obstoječih okoliščinah toplina, 
druženje in pogovor odigrali prvenstveno vlogo. Kljub dani situaciji smo 
uspeli s pozitivno energijo in tekmovalnim, vendar prijateljskim ozračjem 
prirediti čudovit »debatersko-igralni večer«.«
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Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je od leta 2005 potekalo tekmovanje 
iz pogajanj za študente prava kot državno tekmovanje.

Tekmovanje je organizirala red. prof. dr. Janja Hojnik
»Večina sporov, v katerih so udeleženi pravniki, se ne konča na sodiščih, 
ampak se rešijo v obliki določenega kompromisa med strankama. Doseči 
najboljši rezultat za svojo stranko pogosto zahteva vešča pogajanja. Namen 
tekmovanja iz pogajanj je bil pospešiti zanimanje študentov prava za metode 
reševanja sporov in veščine, ki so potrebne za učinkovitega pogajalca; glavni 
namen tekmovanja pa je bil druženje študentov prava vseh treh slovenskih 
pravnih fakultet in sproščeno ukvarjanje s pravnimi problemi.

Ekipe po dveh študentov nekaj dni pred tekmovanjem dobijo hipotetični 
pravni problem (javno znan) in zaupna navodila svojih strank, njihova naloga 
pa je, da se pogajajo z ekipo, ki zastopa nasprotno stranko in poskušajo v 
omejenem času (30 minut) doseči za svojo stranko ugoden izid. Ocenjujejo 
se: pripravljenost ekipe, prilagajanje strategije glede na odzive nasprotne 
stranke, rezultat pogajanj, ekipni nastop – sodelovanje med članoma ekipe, 
odnos do nasprotne ekipe in etika.«

Tekmovalec asist. Kristjan Zahrastnik 
»Tekmovanje iz pogajanj, vsaj sodeč po lastni izkušnji, tekmovalcem omogoči 
neposreden uvid v lastnost opravljanja nekaterih pravnih poklicev, in sicer 
uporabo pogajalskih veščin. Tekmovanje predstavlja redek in pozitiven 
odstop od klasičnih pravnih tekmovanj, kjer je poudarek na pripravi pisnih 
izdelkov, na podlagi katerih tekmovalci tvorijo ustne nastope. S sodelovanjem 
na tekmovanju iz pogajanj se tekmovalec sooči z zastopnikom nasprotne 
stranke, ki ima na voljo nasprotnemu tekmovalcu tuja dejstva, a je opremljen 
z istim nagibom, in sicer čim ugodnejšem izidu za svojo stranko. Zastopniki 
strank lahko tako podležejo želji po čim ugodnejšem izidu, kar se nato zrcali 
v pomanjkanju dogovora med strankama. Tekmovanje opremi tekmovalca 
z izkušnjo, v kateri se lahko pravnik kar hitro znajde, in sicer v sporu dveh 
nasprotnih strank, ki sta prepričani o svojem prav.« 

TEKMOVANJE IZ POGAJANJ 
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Šime Ivanjko je zaslužni profesor in nekdanji dekan Višje pravne šole in 
Pravne fakultete. Na Hrvaškem je študiral filozofijo, se nato zaposlil kot 
telefonist v mariborski zavarovalnici in začel s študijem prava na Višji pravni 
šoli v Mariboru kot izredni študent. Študij prava je nadaljeval v Ljubljani in 
Zagrebu. Kot predavatelj je od leta 1970 predaval Statusno gospodarsko pravo, 
Zavarovalno pravo in Pravno konkurence ter poslovne etike, Nomotehniko 
in druge predmete. Je pobudnik za izdajo časopisa Pravna praksa, mesečnika 
Davčno finančna praksa, katere odgovorni urednik je že 21 let. Profesor 
je soustanovitelj Pravniškega društva v Mariboru. Bil je tudi dolgoletni 
predsednik tega društva. Leta 2007 je prejel zlati znak Univerze v Mariboru 
in ob upokojitvi mu je Senat Univerze v Mariboru podelil naslov zaslužnega 
profesorja. Prejel je tudi nagrado za življenjsko delo Zveze društev pravnikov 
Slovenije. Opravlja funkcijo častnega konzula Republike Hrvaške v Mariboru. 
Znan je kot svetovalec v podjetništvu in avtor številnih knjig ter strokovnih 
in znanstvenih člankov. Njegova bibliografija (Cobiss) obsega skupno 1680 
enot. V svojem delu kot profesor je prispeval k razvoju slovenskega pravnega 
sistema in navduševal mlade za pravni študij ter spodbujal osebno rast in 
družbeno angažiranost pokončnih pravnikov. Danes je aktiven na družbenih 
omrežjih s svojimi aforizmi in razmišljanji o pravnih in družbenih vprašanjih.

1.Kot nekdanji izredni študent, profesor in dekan ste bili sami zelo 
vpeti v razvoj in ugled naše fakultete. Kako ste vi prispevali k njenim 
vzponom in pomagali pri njenih padcih, če so ti sploh bili?

Hvala uredništvu časopisa Iusto iure za vabilo, da sodelujem v njegovi 
jubilejni številki ob 60. obletnici študija prava v Mariboru. Ta intervju štejem 
kot nadaljevanje številnih svojih razgovorov in pogovorov s študentkami 
in študenti. V svojem razgovoru bom uporabljal besedo študent oziroma 
študenti, misleč pri tem na študentke in študente, saj je v zadnjih dvajsetih 
letih na študiju prava številčno bistveno več študentk kot študentov.

Z Višjo pravno šolo v Mariboru (VPŠ) oz. študijem prava v Mariboru sem 
povezan od leta 1962, ko sem prvič vstopil v to isto stavbo kot študent ob 
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delu oziroma kot izredni študent. Tedaj je VPŠ imela na razpolago le dve 
predavalnici in dve sobi za administracijo ter knjižnico s približno 150 
knjigami v današnjem pritličju desno. Danes ima Pravna fakulteta (PF) 
čudovito prostorno razkošje in bogato knjižnico. To stavbo smo obnavljali 
praktično ves čas obstoja, razen kadar smo bili za nekaj let izseljeni iz te 
zgradbe stavbe v 70. letih na Žitno ul. v prostore ukinjene Višje stomatološke 
šole. Manj znano je, da smo najemali kredite in jamčili za kreditne obveznosti 
z lastnimi menicami profesorjev, vsak do višine enoletne plače.

Spomladi leta 1962 sem se vrnil iz dvoletne vojaške obveznosti kot študent 
filozofije na Hrvaškem in ker sem moral čakati na jesenski rok za nadaljevanje 
študija, sem obiskal brata v Mariboru, se začasno zaposlil kot telefonist in kurir 
na zavarovalnici Maribor. Opravil sem strokovni izpit iz zavarovalništva in se 
»zaljubil« v zavarovalništvo, ki me spremlja še danes. Zavarovalništvo me je 
pritegnilo, ker se v njem srečuje pravo, filozofija, matematika, psihologija in 
medicina; zavarovalnica šteje kot »hiša tisočerih poklicev.« 

Študij prava na VPŠ (prva stopnja) sem končal pred koncem rednih 
predavanj in takoj nadaljeval študij druge stopnje v Ljubljani. Tudi tega sem 
končal pred rokom v 15 mesecih (oktober 1964 - december 1965). Takrat 
sem bil zaposlen kot referent za zavarovanje v Metalni v Mariboru. Magisterij 
iz gospodarskega prava sem končal v Zagrebu in doktoriral v Ljubljani pod 
mentorstvom prof. dr. Stojana Cigoja leta 1974.

Na povabilo takratnega direktorja VPŠ g. Franceta Venturinija, ki je zelo 
zaslužen za ustanovitev VPŠ, sem kot pogodbeni asistent opravljal vaje od 
leta 1968 do 1970, ko sem se redno zaposlil kot predavatelj višje šole. Od 
takrat se vedno tako ali drugače povezan s študijem prava v Mariboru, čeprav 
sem bil nekaj let zaposlen na Ekonomski fakulteti oziroma nekaj let opravljal 
pedagoško delo kot prvi zasebni visokošolski učitelj. Upokojil sem se leta 
2012 z 51 leti delovne dobe, kot zaslužni profesor pa sem predaval še do letos 
na doktorskem študiju. Kot večkratni dekan, prorektor, član senata Univerze 
in kot pravnik sem imel priložnost aktivno sodelovati tako pri razvoju 
študija prava, kakor tudi univerze in sem imel čast sopodpisati  ustanovno 
pergamentno listino o ustanovitvi Univerze v Mariboru leta 1975. Hvaležen 
sem vodstvu in sodelavcem PF, da sem še vedno povezan z njimi in PF.

Razvoj študija prava v Mariboru je velik uspeh vseh generacij pedagoških 
in drugih sodelavcev kakor tudi študentov v preteklih šestdesetih letih. V 
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začetku šestdesetega leta preteklega stoletja se je ustanovila VPŠ, vendar 
je bilo zaradi številnih sprememb na področju izobraževanja v takratni 
Jugoslaviji in Sloveniji več poskusov ukinitve VPŠ zaradi številnih političnih 
in družbenoekonomskih razlogov. 

Zasluga tedanjih generacij ni le ohranitev višjega in visokega šolstva v Mariboru 
nasploh, zlasti pa prava, temveč tudi fascinantni razvoj univerzitetnega 
študija in raziskovalne dejavnosti. Pri tem ne smemo pozabiti, da ima velik 
delež zaslug prav mariborsko gospodarstvo, v katero so diplomanti VPŠ bili 
kot gospodarski pravniki močno integrirani, zlasti skozi sodelovanje Društva 
pravnikov v gospodarstvu, katerega sem tudi soustanovitelj in ki še danes 
aktivno deluje kot pravniško društvo. 

V preteklih šestdesetih letih je bilo tudi veliko vzponov in padcev glede na to, 
da je bilo nujno najprej ustvariti določeno klimo, za prejetje in utrditev ideje 
o potrebi študija prava v Mariboru in to institucionalizirati v vsakokratni 
družbeno ekonomski sistem na področju izobraževanja z razvojem potrebnih 
pedagoškega kadra in zagotavljanje materialnih pogojev. Posamezniki, ki so 
delovali kot predavatelji na VPŠ in tudi pozneje na Visoki pravni šoli oziroma 
PF, so posebej skrbeli za lastno pridobitev akademskega znanja v obliki 
magisterijev in doktoratov. Na takratni VPŠ nismo mogli pridobiti doktorata 
znanosti in smo jih morali opravljati v Ljubljani ali pa na drugih pravnih 
fakultetah v Jugoslaviji oziroma v tujini. Tisto, kar mi je ostalo v spominu, 
so trije poskusi za prehod VPŠ v Visoko pravno šolo oz. v PF, pri čemer sem 
bil aktiven tudi kot predsednik posebne komisije za pripravo programa in 
vodenje postopka za preoblikovanje v prvem poskusu preoblikovanja VPŠ 
v Visoko v obdobju 1974-1978. Drugi poskus je bil opravljen v obdobju 
1981-1985. V obeh primerih ni bilo zadostne politične volje takratne oblasti. 
Ob tretjem poskusu v obdobju osamosvojitve RS in spremembe družbeno 
političnega sistema smo bili uspešni, naprej s prehodom v Visoko pravno 
šolo in pozneje v fakulteto.

Žal noben poskus vse do osamosvojitve Slovenije ni bil uspešen, predvsem 
zaradi nedorečene vizije razvoja šolstva v Sloveniji, številnih reform, ki so 
se na tem področju izvajale, in tudi zaradi finančnih težav ter nasprotovanja 
določenih institucij, ki so se zavzemale za centralizacijo visokega šolstva v 
Ljubljani. 
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2. Izobraževalni sistem se je v času obstoja Pravne fakultete UM 
nekajkrat spremenil. Višja šola je postala fakulteta, ukinjeni so bili 
sprejemni izpiti, uveden je bil bolonjski sistem,… Ali menite, da so te 
spremembe v prid študentom prava? 

Vse te spremembe, ki ste jih omenili, so vedno pomenile določeno kvalitetno 
nadgradnjo obstoječega sistema, vse z namenom ponuditi študentov solidni 
temeljni študij prava. V bivši državi je bilo izobraževanje na zvezni ravni le 
okvirno opredeljeno, s tem, da je sama organizacija izobraževanja spadala 
v pristojnost republike. Kot celotna družba v takratnem sistemu smo na 
področju izobraževanja bili v fazi iskanja novih kvalitetnejših modelov 
družbene ureditve in vse te institucionalne spremembe od višje šole do 
današnje fakultete so sledile vsebinskim spremembam študija in izpolnjevanju 
kadrovskih in materialnih pogojev za sodobne oblike pedagoškega kot tudi 
raziskovalnega dela. Mariborski pedagoški kolektiv je zlasti aktivno sodeloval 
pri oblikovanju novega pravnega sistema po družbenih spremembah in 
osamosvojitvi Republike Slovenije ob začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja. Naj pri tem omenim izdelavo osnutka Zakona o gospodarskih 
družbah leta 1993 kot prvega sistemskega zakona v samostojni Sloveniji. 
Naj omenim, da je študij prava v Mariboru bil vedno prepoznan po svoji 
usmeritvi v gospodarsko pravo in na tem področju je tudi veliko prispeval 
h kvaliteti gospodarskega prava, čeprav je na tem področju bilo največ 
neznank in iskanja pravnih novih rešitev pri prehodu iz socialističnega 
modela dogovorne ekonomije na tržno zasebno lastniški koncept. 

Glede pedagoškega kadra je bilo do 1980 leta najtežje doseči doktorat 
znanosti, ki je temeljni pogoj za vstop predavatelja v visoko izobraževalni 
sistem. Praktično doktorjev znanosti ni bilo izven univerzitetnih struktur. 
Zaradi tega je bil ta proces usposabljanja pedagoškega kadra najtežji in 
dolgotrajen, saj je takrat priprava doktorata zahtevala vsaj 3-5 let trdega 
raziskovalnega dela, glede na to, da ni bilo možnosti, ki jih danes ponuja 
tehnologija. Možnosti pridobivanja doktorata v tujini so bile omejene zlasti 
na družboslovnem področju zaradi ideoloških ovir. Maribor kot mesto ni 
bilo atraktivno za mlade raziskovalce na področju prava, saj so vsi želeli 
živeti in delati v Ljubljani. Menim, da so takratne generacije vložile ogromno 
energije in so tudi zaslužne za sedanjo kakovost študija prava v Mariboru 
tudi z zagotavljanjem materialnih pogojev, zlasti pa z nudenjem možnosti 
mladim, da se usposobijo v vrhunske raziskovalce in pedagoške kreativne 
pedagoške delavce. Ali so bili vsi tedanji napori, reforme in spremembe tudi 
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najbolj kvalitetno izvedene, je lahko ocenjevati danes, kadar ugotavljamo, da 
je ta proces izgradnje sistema institucije in kadrov več ali manj v ospredju 
zaključen. Sedaj je v ospredju kakovost študija in raziskovalnega dela ter 
delovanju fakultete kot ustvarjalnega dejavnika v družbi na poti iskanja 
novih pristopov in vizij na področjih zgodovinskih sprememb, ki niso šele na 
obzorju, temveč so tu prisotne v vsakodnevnem življenju ljudi. Tako kot smo 
mi starejši bili pred izzivi postavljanja temeljev in utrjevanja visokega šolstva 
v Mariboru, tako je sedanja generacija pred nalogo, da odgovori potrebi po 
spremembah in kvaliteti življenja v družbi, ki je ranljiva zaradi notranjih 
sporov in nestrpnosti, kar se še dodatno poglablja z zunanjimi vzroki, kot je 
sedanje stanje svetovne epidemije. 

3. Kaj pa menite o zaprtju fakultet in študiju na daljavo?  

Glede fizičnega zaprtja fakultet zaradi novonastale situacije koronavirusa in 
študija na daljavo menim, da ta ne sme biti ovira za kvalitetno izobraževanje 
prava. Prav izvajanje študija prava v Mariboru se je čez desetletja specializiralo 
za študij na daljavo v obliki izrednega študija ali študija ob delu brez današnjih 
tehnoloških možnosti, ki jih nudi internet in virtualni svet. Osebno sem 
opravil celotni študij ob delu skupno z doktoratom in sem na podlagi izkušenj 
več tisoč izrednih študentov, kakor tudi lastnih prepričan, da je pravo možno 
študirati ob delu oz. danes na daljavo, ker so podani fantastični pogoji ob novi 
tehnologiji dela. Možnosti neposrednega kontaktiranja s profesorjem preko 
interneta, dostop do svetovnih bibliotek, široke možnosti branja strokovnega 
časopisja je nekaj, česar naša generacija ni poznala in smo morali vlagati v 
študij veliko napora, ki se je osredotočal praktično na organizacijo življenja 
ob delu in študija ob težko dostopnih pravnih virov, kot so učbeniki, knjige 
ipd. 

Glede tega ste srečna generacija, pri čemer neposredno fizično zaprtje fakultete 
ne sme biti ovira za kakovosten študij, ki pa res zahteva več samostojnosti, 
angažiranosti, iznajdljivosti ter organiziranosti, kar je tudi namen študija, saj 
se skozi težavne oblike študija mlad človek oblikuje v pokončno osebnost 
pravnika. Profesorji morajo primarno pomagati študentu, da sam išče 
poti svoje osebne izgrajenosti v pokončnega, samostojnega in kreativnega 
strokovnjaka. Profesor ne pomaga študentu, če ga »vodi za roko« in mu 
nalaga, kaj in kako naj dela na razvoju svoje poklicne osebnosti.

Seveda je pogoj notranja želja vsakega študenta po znanju in odločenost, da se 
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je treba marsičemu odreči in organizirati življenje v skladu z novo nastalimi 
okoliščinami. Obvladovanje težav je izraz sposobnosti mladega človeka, 
da vstopi v areno življenja, v kateri ga čaka borba, ne pa uživanje. Obdobje 
fizične izoliranosti je idealna priložnost, da se pripravimo kot osebnost za 
večplastne oblike življenja. Življenje ni hitra, nemotena vožnja po avtocesti, 
temveč vožnja po številnih slabih, zelo nevarnih, ozkih poteh.   

4. Ali se morda spomnite kakšne anekdote iz časa, ko ste bili profesor 
na Pravni fakulteti UM, ki se vam je še posebej vtisnila v spomin?

Posebna čast je zame 58 let druženja s študenti in sem vesel, da sem lahko 
opravljal ta poklic. Študente nisem želel voditi, sem pa jih spodbujal, da sami 
ugotovijo probleme in njihove rešitve. Pri tem je bilo desetine in desetine 
anekdot, zanimivih dogodkov in razgovorov, ki se jih spominjam in o njih 
razmišljam v svoji objavljeni knjigi »Aforizmi in razmišljanja«, ki jo je Pravna 
fakulteta pred nekaj dnevi izdala ob 60. obletnici študija prava v Mariboru. V 
njej sem zbral več kot osemsto idej, dejstev, anekdot in razmišljanj o študiju 
prava, o študentih, o pravnikih, o pravu, o družbi ipd. To sem poskušal obuditi 
v obliki aforizmov in krajših razmišljanj, predlogov in vprašanj, na katere 
ne znam odgovoriti. V osnovi so v knjigi objavljeni razgovori s študenti, pri 
čemer so me študentje pogosto presenetili z izvirnimi domiselnimi odgovori 
ali vprašanji. Vedno sem se rad pogovarjal s študenti in mnogo sem se od 
njih tudi naučil. Zato sem jim hvaležen in sem tudi prav njim oziroma prav 
vam študentom posvetil to knjigo. 

Tisto, kar bi pa rad povedal, je dejstvo, da nikoli nisem imel težav in sporov 
s študenti glede predavanj in izpitov. V anketah študentov sem bil vedno 
ocenjenem z visokimi ocenami.

5. Ali mislite, da nas fakulteta pripravi na delo v praksi? 

V preteklosti, zlasti na VPŠ, ko se pedagoški delavci niso toliko ukvarjali 
z raziskovalnim delom, so bili študentje povezani s prakso, zlasti preko 
študentov ob delu, ki so praktično prinašali na predavanja svoje primere iz 
prakse. 

Vedno se je v Mariboru posvečala pozornost tudi praktičnemu delu in 
povezovanju z gospodarskimi subjekti, odvetniškimi pisarnami, sodišči ipd. 
Menim, da se prav tako sedaj fakulteta ukvarja s praktičnim usposabljanjem 
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študentov, predvsem na področju pravosodja, morda pa nekaj manj na 
področju gospodarstva, saj ni študentov ob delu in je težko biti zanimiv za 
gospodarske subjekte, da sprejmejo na prakso pravnike, zlasti v času prvih 
študijskih let. 

Pri izobraževanju pravnikov je praksa posebej poudarjena, saj morajo 
diplomanti pravne fakultete posebej opraviti pripravništvo na različnih 
področjih poklicnega pravnega dela. Praksa je potrebna, vendar ne s 
pošiljanjem študentov na prakso k prihodnjim delodajalcem, temveč s 
povezovanjem predavanj s prakso, zlasti z vključevanjem strokovnjakov iz 
prakse v različne oblike seminarjev, vaj in tudi predavanj. Za pravni študij 
velja načelo, da je za pravnika dobra teorija najboljša praksa. Danes, ko študij 
prava traja pet let, bi bilo primerno in za to sem se tudi zavzemal, da se peti 
letnik praktično spremeni v vodeno prakso kot pripravo za pravosodni izpit. 
Petletni študij prava je po mojem lastnemu prepričanju preveč časovno 
raztegnjen glede na to, da mora pravnik še opraviti pripravništvo in opraviti 
pravosodni izpit. Bilo bi primerneje, da se pravniku prej dovoli vstop na trg 
dela za bolj enostavna pravna opravila in da mu se omogoči, da sproti opravlja 
preizkus določenih pravnih znanj. Pravnik ne more v petih letih študija 
pridobiti znanja za delo, ki je v stalnem spreminjanju. Na trgu je že zmeda s 
tem, da se kot konkurenca pojavljajo v praksi izven pravosodja tudi različni 
svetovalci, kar pomeni vsebinsko pravno svetovanje s strani osebe, ki pravo 
obvlada le na informativnem nivoju, ne pa na strokovnem ali znanstvenem.

6. Ali menite, da sodniki, odvetniki in drugi pravniki v praksi berejo 
vaše članke in upoštevajo vaše kritike? 

Nisem posebej proučeval, koliko sedaj pravniki berejo moja razmišljanja 
na družbenem omrežju, čeprav imam na družbenem omrežju okoli 20.000 
sledilcev, ki berejo moja razmišljanja na spletni strani IZOP-Inštitut za 
zavarovalništvo in pravo v Mariboru, na Facebooku in LinkedInu. Menim, da 
to berejo pravniki, čeprav to niso poglobljena pravna vprašanja. Na družbenih 
omrežjih se praviloma sodniki in odvetniki ne pojavljajo v večjem številu, saj 
ta medij še vedno spremlja negativni prizvok zabavnega komuniciranja brez 
poglobljenega znanja. Menim, da so družbena omrežja informativni medij, 
ki omogoča ljudem pridobiti določena potrebna znanja za vsakodnevno 
življenje. V preteklih letih bolj aktivne prisotnosti ugotavljam, da ljudje radi 
berejo bolj enostavne človeško prirejene objave o pravu in pravnikih. Pravo 
je mnogim tuje in antipatično in bi bilo primerno približati pravo ljudem, 
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na empatični, razumljiv in enostaven način prav na družbenem omrežju in 
s tem dvigovati pravno kulturo, saj je pravo za vse ljudi ne pa le za pravnike. 
Veseli me, da je med mojimi sledilci največ v strukturi prijateljev mojih bivših 
študentov tako s področja prava kot tudi ekonomije, kakor tudi študentov na 
Hrvaškem, glede na to, da sem predaval nekaj let na Pravni fakulteti v Reki 
in opravil več kot 500 predavanj v času svojega poklicnega dela v Sloveniji in 
drugih republikah Jugoslavije v obliki posvetovanj, seminarjev in sodelovanja 
na kongresih.

Sicer se po upokojitvi ne ukvarjam z objavljanjem strokovnih ali znanstvenih 
člankov, ker menim, da kot pravnik »stare generacije iz socializma« nimam kaj 
novega za povedati in nisem se več sposoben poglobiti v pravno problematiko 
in dati nekaj koristnega mlajšim. Uradno evidentirana bibliografija v Cobissu 
obsega nekaj nad 1600 enot. Pripravljam pa tretjo knjigo aforizmov in 
razmišljanj in spominov, če me ne bodo prehiteli dogodki, ki so izven moje 
moči nadzora.

Ukvarjam pa se z vprašanji pravnikov in prava v družbi, kar pa je večna tema in 
mislim, da so prav na tem področju prava podlaga za razmišljanje in pobude. 
Zelo pa sem vesel, da me v sedanjem vodstvu kolegice in kolegi vključujejo v 
delo, saj sem vse do letos bil nosilec dveh predmetov na doktorskem študiju. 
Bistvo življenja so spremembe in normalno je, da moramo starejši dati 
možnost tudi mlajšim, kajti na univerzi je nevarnost, da so starejši ovira 
za razvoj mlajših, vendar se to v Mariboru ni nikoli čutilo, saj smo vedno 
podpirali mladi kader in današnja struktura pedagoškega kadra je v Mariboru 
več kot idealna.

7. V knjigi Pravo je več kot pravo, ste zapisali: »Na pravni fakulteti 
si učitelji prizadevajo imeti pridne študente, namesto da bi jih naredili 
pametne. Priganjajo jih k delu in pridnosti, ne pa k znanju, ki dela 
pametne.« Ali menite, da je poznavanje drugih področij, kot so ekonomija, 
sociologija, tuji jeziki itd., integralni del pravnikovega znanja? Ali bi 
morala fakulteta bolj poudarjati splošno razgledanost? 

Prav v najnovejši knjigi Aforizmi in razmišljanja sem poskušal poudariti 
nujnost povezovanja pravnega znanja z drugimi področji znanosti, zlasti pa 
filozofije, ki je bila doslej zanemarjena in novih družbenih pogledov na iskanje 
novih modelov družbenega življenja. Pri tem ne gre samo za ekonomijo, 
sociologijo in podobno, temveč predvsem pravnik mora obvladati določena 
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področja, ki se dopolnjujejo s pravom in imajo v središču svojega razmišljanja 
o človeku in medčloveških odnosih. 

V preteklosti smo pravniki obravnavali pravo primarno kot sredstvo za 
urejanje razmerij med državo in posameznikom, s tem da nam je vedno v 
misli bilo varstvo države in njenih interesov, posameznik pa se obravnaval 
kot »lastnina države, ki naj služi državi oziroma oblasti. Čas je, da pravo in 
pravniki dajo v ospredje svojega interesa posameznika z vsemi njegovimi 
pravicami in dolžnostmi, ki ji deklarativno opredeljujemo pravice in 
svoboščine človeka. Sistem pravne varnosti, ki ga je utemeljila civilizacija 
v Magni Carti Libertatum iz 1215, je v 21. stoletju nadgrajen z moralno 
varnostjo, v okviru katere se medsebojno urejajo odnosi, primarno s 
sistemom etičnih in moralnih norm. Pravniki se moramo zavedati, da je 
pravo minimum morale, kot je to že zdavnaj opredelil znani pravnik Jhering. 
Sodobna tehnika in tehnologija, ki jo vključujemo v pravo, je povezana z 
dodatnimi znanji. Ob nujnosti večje splošne razgledanosti bi bilo treba tudi 
skozi študij prava spodbujati višjo kvaliteto medčloveških odnosov. 

8. Bi za konec želeli še kaj sporočiti študentom Pravne fakultete 
UM? Kakšne so vaše misli o prihodnosti prava in naše fakultete? 

Pravo je sicer namenjeno predvsem obrambi človeka pred državo, vendar 
ta klasični poudarek, potreben sprememb v smislu uveljavljanja prava 
kot bolj evolutivnem, »nežnem« in prijaznem pravu pri urejanju odnosov 
med ljudmi, v družini, v delovnem razmerju ipd. Skratka potrebujemo več 
humanizma in več empatije do človeka tudi skozi pravo, kajti pravo je bilo 
doslej predvsem angažirano na področju kaznovanja. 

Pravo ima pomen le kot izraz konflikta v družbi in predstavlja človekovo 
prizadevanje, da se odpravijo sporna razmerja med ljudmi. Toda na žalost 
pravo v osnovi ne rešuje konfliktov, temveč jih le omili na podlagi vnaprej 
določenih pravil. Zagotovo bo nekoč v bodočnosti odpravljeno pravo, kot ga 
danes poznamo, ki razpolaga le z močjo prisile in krivice ter bo nadomeščeno 
z bolj primernimi sredstvi. S pravom se pogosto izvaja teror dobrote, ki je eden 
od težjih terorjev nad človekom. Bodoče generacije si morajo prizadevati 
poiskati bolj človeško sredstvo za reševanje sporov v družbi v okviru višje 
stopnje človečnosti v družbi.
Sodoben človek je dober človek in je treba skozi dobroto posameznika 
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praktično usposobiti družbo, da ne bo tistih, ki kršijo pravila. Najslabše je 
vzgajati človeka s kaznimi. Žal nas je ta ideja o kaznovanju na podlagi naše 
domnevne krivde na nekakšen način ujela in se težko spomnimo v poklicnem 
življenju, da v pravu obstajajo tudi drugi bolj človeški elementi za reševanje 
sporov med ljudmi. 

Glede na množičnost pravnikov, ki so usmerjeni in usposobljeni za pravne 
posle v službi države, je pričakovati velik naval na tovrstna relativno omejena 
delovna mesta in s tem tudi lahko prihaja do pojavov, ki škodijo pravu in 
zlasti ugledu pravniškega poklica. Pravna fakulteta ima velike možnosti, 
da svoje študente usposobi za posle, ki niso neposredno izključno pravne 
narave, so pa podlaga za storitve na drugih področjih, zlasti v službi kvalitete 
posameznika. To pa pomeni, da naj bi izobraževanje na pravni fakulteti bilo 
v veliki meri distributivno, kar bi ob morebitnem dodatnem usposabljanju 
prispevalo k možnostim zaposlovanja pravnikov v mnogih terciarnih 
dejavnostih in v podjetništvu. 

Velike spremembe v družbenem okolju zahtevajo drugačen pristop k 
študiju prava in izobraževanju pravnikov. Doslej se je študiralo predvsem 
pravo preteklosti, razmisliti pa moramo, kako organizirati študij prava 
prihodnosti. Študenti morajo biti hitro prilagodljivi, fakulteta pa jih mora 
za to usposobiti in jim omogočiti, da bodo uporabljali pravo v dinamičnem 
in globaliziranem družbenem okolju 21. stoletja, za katero je značilna velika 
juridizacija medčloveških odnosov. Sodobna družba potrebuje pravnika 
misleca in ustvarjalca, človeka, ki bo poznal pravo in ki bo s pravom razvijal 
svojo osebnost ter uspešno urejal družbene odnose.

Hvala, da ste se odzvali vabilu in delili vaše misli. 

Pripravila Živa Šuta
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Zaslužni profesor, dr. Janez Kranjc se je po študiju prava v Ljubljani, kjer je 
leta 1980 doktoriral, ukvarjal s proučevanjem rimskega prava, latinskih in 
iz latinščine izvirajočih maksim, z vprašanji jezikovnega prava in pravnimi 
vprašanji visokošolskega, še posebej pravnega študija. Vrsto let je predaval 
rimsko pravo na Pravni fakulteti v Mariboru. Tri mandate je bil dekan 
Pravne fakultete v Ljubljani, je častni doktor Univerz v Poitiersu (Francija) 
in Leipzigu (Nemčija), vitez francoske Legije časti ter prejemnik avstrijskega 
častnega križa za znanost in umetnost prvega reda. V letu 2010 je prejel 
Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstvenoraziskovalne 
in razvojne dejavnosti. Je član Academia Europea – The Academy of Europe 
in izredni član SAZU. Študentje se ga spominjamo kot strogega profesorja, ki 
se je svojemu predmetu popolnoma posvetil in študentom namenil podrobne 
in pomenljive razlage - ne zgolj rimskega prava, ampak tudi prava nasploh. 

1. Kako bi opisali Pravno fakulteto v njenih šestdesetih letih? Se 
spomnite njenih vzponov? Je imela tudi padce? 

Za takratno Višjo pravno šolo v Mariboru sem prvič slišal, ko sem se leta 
1967 vpisal na pravno fakulteto. Eden od mojih sošolcev v prvem letniku je 
bil sin takratnega direktorja Višje pravne šole Franca Venturinija. Na šoli sem 
prvič predaval leta 1974, ko je bil sklenjen samoupravni sporazum med njo 
in Pravno fakulteto v Ljubljani o medsebojnih odnosih in sodelovanju. Na 
temelju tega sporazuma in predvsem predloga Višje pravne šole o prehodu 
na drugo stopnjo je več učiteljev Pravne fakultete sodelovalo pri pedagoškem 
delu, še posebej pri predmetih oziroma diferencialnih izpitih, ki jih je bilo 
treba opraviti za prehod na drugostopenjski študij. 

Zato sem tudi sam predaval študentom, ki so želeli dokončati študij na 
drugi, tj. fakultetni stopnji. To so bili praviloma študentje ob delu. Bili so zelo 
motivirani in so se znali odlično samoorganizirati. Oblikovali so študijske 
skupine in se vzajemno spodbujali, si pomagali, izmenjevali zapiske itd. S tem 
so marsikomu, ki bi sicer obupal, pomagali, da je doštudiral. Med študenti ob 
delu je bilo več sijajnih in požrtvovalnih voditeljev, ki so vložili veliko dela 
v vodenje skupine. Med njimi mi je s svojo odlično organizacijo še posebej 
ostala v spominu gospa Valek. Tak način dela bi svetoval tudi sedanjim 

AKAD. ZASL. PROF. DR. DR. H.C. JANEZ KRANJC 
O MARIBORSKI PRAVNI FAKULTETI 
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študentom, ki v kolegih vse prevečkrat vidijo konkurente in premalokrat 
(prihodnje) sodelavce. 

Razvoj pravnega študija v Mariboru je tekel brez večjih pretresov. Leta 1975 
se je Višja pravna šola vključila v Univerzo v Mariboru, leta 1980 se je začel 
postopek za preoblikovanje šole v Visoko pravno šolo, do česar je prišlo 
leta 1990. Že leta 1993 se je Visoka pravna šola v Mariboru preimenovala v 
Pravno fakulteto v Mariboru. Istega leta je na njej kot prvi diplomiral trenutni 
predsednik Ustavnega sodišča RS in profesor Pravne fakultete v Mariboru dr. 
Rajko Knez. V študijskem letu 1993/94 je fakulteta začela izvajati (znanstveni) 
magistrski študij in leta 1995 podelila prvi doktorat znanosti. 

Vidimo, da je na institucionalni ravni razvoj tekel izredno hitro in brez 
zastojev. To kajpak ne pomeni, da ni bilo težav. Menim, da sta bila glavna 
problema nove fakultete knjižnica in ustrezni kadri. Fakultetni študij je 
namreč odprl znanstvena področja, ki jih višja oziroma visoka šola nista 
gojili. Zato je bilo treba pridobiti ustrezno kvalificirane kadre, ki jih, kot 
vemo, vedno in povsod primanjkuje. Podobno velja za knjižnico, ki mora 
imeti dovolj ustrezne literature za nemoteno in kakovostno znanstveno-
raziskovalno delo. Dostopnost do vse več elektronskih baz podatkov je ta 
problem bistveno omilila. 

Na začetku je imela fakulteta tudi določene prostorske probleme, ki pa jih 
je rešila s celovito prenovo čudovite stavbe nekdanje klasične gimnazije, v 
kateri ima svoje prostore. 

2. Izobraževalni sistem se je v času obstoja Pravne fakultete UM 
nekajkrat spremenil. Višja šola je postala fakulteta, ukinjeni so bili 
sprejemni izpiti, uveden je bil bolonjski sistem,… Ali menite, da so te 
spremembe v prid študentom prava? 

S t. i. bolonjsko reformo sem se veliko ukvarjal. O njej sem (so)organiziral 
več mednarodnih konferenc. Bil sem (in sem še) mnenja, da bi jo bilo treba 
izpeljati kot vsebinsko prenovo, ki bi celovito odgovorila na vprašanja kaj, 
kdo, koga in na kakšen način učiti, da bodo diplomanti pravnih fakultet 
ustrezno pripravljeni na praktično delo v neprestano spreminjajočem se 
delovnem okolju. To velja zlasti v sedanjem času digitalizacije in uvajanja 
umetne inteligence. Reforma bi morala izboljšati tisto, kar je bilo v študijskem 
sistemu slabo in ohraniti tisto, kar je bilo dobro. Žal se je vsa razprava vrtela 
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le okrog vprašanja trajanja študija in njegove delitve na več stopenj. Na koncu 
je vanjo posegel zakonodajalec. 

Prišlo je do spremembe oblike, ne pa do vsebinskega izboljšanja. Bojim se, 
da je končni rezultat za eno leto podaljšan študij, ki ne prinaša nobene nove 
vsebine ali kakovosti, študentom pa jemlje eno leto življenja. Edini, ki so se 
temu na področju pravnega študija uspešno uprli, so bili Nemci in delno 
dunajska pravna fakulteta, ki nudi osemsemestrski dodiplomski študij prava 
(t. i. Diplomstudium) za pridobitev naziva Mag. iur. 

Podobno velja za odpravo sprejemnih izpitov, za kar je odgovoren naš Zakon 
o visokem šolstvu. Dobro zasnovan sprejemni izpit ima veliko napovedno 
vrednost in lahko bistveno pripomore k pravilni odločitvi za ali proti 
pravnemu študiju. Seveda pa mora biti dobro zasnovan in dosledno izveden. 
S tem nočem reči, da so vse novosti zadnjega časa slabe. Bistvena nova 
kakovost je vsekakor program Erasmus za izmenjavo študentov. S tem so 
dobili študentje sijajno možnost, da dobijo vpogled v tuje pravne sisteme, 
da se izpopolnjujejo v tujih jezikih in spoznajo svoje kolege in kolegice na 
tujih univerzah. Druga pomembna pridobitev sodobnega pravnega študija je 
možnost sodelovanja na domačih in mednarodnih pravniških tekmovanjih. 
To je sijajna prilika za spoznavanje praktične uporabe pravnega znanja.

3. Vsak študent Pravne fakultete se je ob začetku študija srečal z 
rimskim pravom, v višjih letnikih pa smo lahko spoznali, kako pomembno 
je bilo za razvoj našega pravnega reda. Katera načela in vrednote rimskega 
prava bi se po vašem mnenju naj odsevali v spopadanju z epidemijo in 
povezanimi krizami na področju zdravstva, dela in socialne varnosti, 
človekovih pravic, zasebnosti itd.? 

Poleg pravnega znanja daje študij rimskega prava tudi širše razumevanje 
vloge prava v prostoru in času, predvsem pa daje vpogled v trajne vrednote 
in načela, s pomočjo katerih lahko spoznamo, kaj v pravu je tudi prav(ično). 
Pogosto namreč pozabljamo, da je poslanstvo prava v udejanjanju konkretne 
pravičnosti. Zato se pogosto zadovoljimo s poznavanjem formalne ravni 
predpisa in njegove razlage, pozabljamo pa na širšo umestitev v vrednostni 
sistem oziroma na to, da morata predpis in njegova razlaga oziroma uporaba 
doprinesti k pravičnemu reševanju sporov in mirnemu sožitju v družbi. 
Oboje je mogoče trajno zagotoviti le, če so medosebni in družbeni odnosi 
urejeni pravično oziroma, če si tisti, ki odločajo, iskreno prizadevajo čim bolj 
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udejanjati ideal pravičnosti.  

Pri rimskem pravu gre za nepretrgano, več kot dvatisočletno snovanje neštetih 
bistrih in prizadevnih umov, ki so iz rimskih temeljev zgradili mogočno 
zgradbo civilnega prava. V tem času je izginilo slabo in se je izpopolnilo dobro. 
Slabe in nedomišljene rešitve ne morejo preživeti dveh tisočletij preverjanja 
in vrednotenja. Zato študij rimskega prava ni preučevanje preteklosti, temveč 
zrcalo, v katerem lahko gledamo sedanjost in načrtujemo prihodni razvoj. 

Pomembni koristi od študija rimskega prava sta tudi jasna pravna 
terminologija ter elegantno razmišljanje in izražanje. Današnji čas v veliki 
meri označujeta naglica in površnost. To se odraža tudi v jeziku, ki ga žal vse 
bolj načenja splošna primitivizacija. Morda bi lahko rekli, da smo priča novi 
vulgarizaciji. Možnost kopiranja in lepljenja ta proces še dodatno pospešuje. 
Posledica je naraščanje količine in zmanjševanje kakovosti, saj lahko besedilo 
ali njegov del prilepim drugam, ne da bi ga bil pred tem natančno prebral. 
Rezultat so pogosto neberljiva besedila. Zdi se, kot da hočejo avtorji narediti 
vtis le s količino. Rimskopravna besedila so nasprotje tega. Rimski pravniki 
so se trudili izražati elegantno. To pomeni, da so skušali čim več povedati 
s čim manj besedami. Pri študiju rimskega prava bomo naleteli na številne 
primere tovrstne miselne discipline in jezikovne elegance.  

4. Ali se morda spomnite kakšne anekdote iz časa, ko ste bili profesor 
na Pravni fakulteti UM, ki se vam je še posebej vtisnila v spomin?

V letih, ko sem predaval v Mariboru, se je zgodilo marsikaj. V najlepšem 
spominu mi je ostal dogodek, ki ga ne bom nikoli pozabil. Bil je lep sončni 
dan in šel sem na sprehod preko parka proti Trem ribnikom. Ko sem se vračal, 
se je ob meni na prehodu za pešce pred fakulteto ustavil avto. Voznik je odprl 
okno in mi dejal: »Vem, da se me ne spomnite. Bil sem vaš študent. Hvaležen 
sem vam, da ste me naučili delati.« Potem je zaprl okno in se odpeljal naprej. 
Bil sem vesel predvsem zato, ker sem se vedno po svojih močeh trudil, da bi 
študentom dal najboljše in jih pripravil na izzive realnega življenja. Zato je bil 
izpit iz rimskega prava zahteven, čeprav mi je bilo včasih težko. Vedno sem 
se trudil, da nisem nikoli nikomur storil krivice. Hkrati sem se zavedal, da je 
podarjena ocena v bistvu žalitev za kandidata. Če nekomu, ki ve, da ni znal, 
podarimo oceno, mu damo s tem vedeti, da dvomimo v njegove zmožnosti, 
kar je po mojem žaljivo. Da niti ne govorimo o tem, da izpraševalec s tem 
krši pravičnost kot temeljno vrednoto, ki bi morala veljati pri izpraševanju. 
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Podarjena ocena je krivična do tistih, ki so znali, do kandidata, ki jo je prejel, 
in za izpraševalca, ki je dal nekaj, kar mu ne pripada. Zato sem se na izpitih 
raje trudil, da bi kandidatom pomagal. 

Nekatere je na izpitu hromil strah. Preveč so verjeli govoricam, da izpita sploh 
ni mogoče opraviti. Takim je bilo težko pomagati. Spomnim se kandidatke, 
ki je od strahu povsem »zablokirala«. Povabil sem jo na govorilno uro in 
jo temeljito izprašal celotno snov. Ker ni imela občutka, da je na izpitu, je 
lepo in dokaj gladko odgovarjala. Ko sva končala, sem ji vpisal lepo oceno. 
Takrat je bilo izpit še mogoče opravljati brez predhodne prijave. Bojim se, da 
omenjena kolegica brez tega »trika« zaradi strahu izpita ne bi nikoli opravila.
 

5. Kot profesor in raziskovalec ste večkrat obiskali prestižne tuje 
fakultete in sodelovali s priznanimi profesorji in inštituti. Kakšen ugled 
ima Pravna fakulteta UM v tujini? 

Fakulteto praviloma poznajo preko rezultatov ljudi, ki na njej delajo in 
študirajo. Zato je njen ugled odvisen od njenih profesorjev in študentov. Vsak 
uspeh ekipe študentov na študentskem tekmovanju, vsak članek njenega 
učitelja, ki vzbudi zanimanje, tvorita oziroma povečujeta ugled fakultete. Ob 
tem je treba posebej poudariti, da pri ugledu ne gre za stalnico, temveč za 
dinamiko. Zato lahko ugled narašča, pa tudi pada. Tega bi se moral zavedati 
predvsem vsak študent, ki gre v tujino na izmenjavo ali na doktorski študij.  

6. Menite, da bi moralo biti poznavanje drugih področij, kot so 
ekonomija, sociologija, tuji jeziki itd. del pravnikovega znanja? Ali bi 
morala fakulteta bolj poudarjati splošno razgledanost?

Dolžnost fakultete je, da poučuje pravo, in da hkrati spodbuja študente k 
(neformalnemu ali formalnemu) izobraževanju na drugih področjih. Vsako 
dodatno znanje poleg pravnega je primerjalna prednost. Tega bi se morali 
vsi zavedati. In ker pravnik pri svojem delu posega na številna področja 
življenja, ni dovolj, da pozna le predpise, ki jih urejajo, temveč bi moral 
vsaj do določene mere poznati tudi sama področja. Po mojem mnenju bi 
moral predmetnik pravne fakultete poleg pravnih predmetov vsebovati tudi 
tuje pravne terminologije, pravno sociologijo, osnove ekonomije, sodno 
medicino in sodno psihologijo. Ti predmeti so bili nekoč del predmetnika, 
pa so jih na žalost odpravili. 
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7. Nam zaupate vaš knjižni izbor? Katero knjigo bi predlagali 
študentom prava? 

Študentom prava bi predlagal čim več branja leposlovja – proze in poezije. 
S tem si širimo obzorje in kultiviramo jezik. V ta namen je treba brati čim 
več klasične slovenske literature, v kateri je (še) opaziti prizadevanje za lep in 
klen jezik. Po drugi strani je treba po mojem mnenju brati dobre tuje avtorje. 
Teh je zelo veliko. Sam se trudim, da berem knjige, če le mogoče, v izvirniku. 
Razloga za to sta enaka kot pri branju domače literature. 

Poleg klasikov mi je od leposlovnih knjig, ki sem jih v zadnjem času prebral, 
ostala v spominu knjiga Otočje drugačnega življenja (L’Archipel d’une autre 
vie), ki jo je napisal francosko-ruski pisatelj Andreï Makine in jo imamo tudi 
v slovenskem prevodu. Druga knjiga, ki sem jo sicer prebral že pred časom, 
velik del na vlaku na poti v ali iz Maribora, je knjiga nobelovke Svetlane 
Aleksievič Время секонд хэнд (Čas iz druge roke). Toplo jo priporočam. Za 
študenta prava bodo zanimive tudi knjige nemškega odvetnika in pisatelja 
Ferdinanda von Schiracha Verbrechen (2009), Schuld (2010) in Strafe (2018). 
Zanimiva so tudi druga dela izpod njegovega peresa, npr. Der Fall Collini, po 
katerem je bil narejen tudi film.

Vsem tudi zelo priporočam zadnjo knjigo Davida Attenborougha A Life 
on Our Planet. My Witness Statement and a Vision for the Future (2020), 
ki angažirano govori o ogrožanju našega planeta in prihodnosti življenja 
na njem. Poznavanje ekoloških problemov in zavedanje, da smo za stanje 
našega planeta odgovorni prav vsi in vsak posebej, bi morala biti del splošne 
izobrazbe in stalnica pri našem odločanju.      

8. Bi za konec želeli še kaj sporočiti študentom Pravne fakultete 
UM? Kakšne so vaše misli o prihodnosti naše fakultete? 

Univerza oziroma fakulteta je skupnost učiteljev in študentov. Učitelji 
prenašajo na študente že obstoječe znanje in spodbujajo nastanek novega, 
študentje pa to znanje sprejemajo in dopolnjujejo. Bistvena za uspeh fakultete 
je skupnost učiteljev in študentov. To predvsem pomeni, da stiki niso omejeni 
na (ex cathedra) predavanja in izpite, temveč na širše razpravljanje o različnih 
vprašanjih. Za to pa si je treba, kot pravi Andrej Šifrer, »čas vzet«: učitelji za 
študente, študentje za pogovor s kolegi in kolegicami, za študij, strokovne 
razprave, širjenje obzorja, obštudijske dejavnosti … Če ni vzajemnega 
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učinkovanja med učitelji in študenti, ni mogoče doseči nič izrednega 
oziroma nič, kar bo preseglo povprečje in zgolj zadostilo formalnostim. 
Študentom zato priporočam, da ne prizanašajo učiteljem z vprašanji, predlogi 
in pobudami. Naj se ne bojijo ogovoriti učitelja, mu predlagati raziskavo, 
razpravo ipd. S tem bodo storili največ zase in za fakulteto, saj bodo poskrbeli 
za lastno izobraževanje in za napredek učiteljev. Predvsem pa bodo doprinesli 
k intelektualnemu ozračju, po katerem se prepozna dobra fakulteta. 

Hvala, da ste se odzvali vabilu in delili vaše misli. 

Pripravila Živa Šuta.
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Kar nekaj let je minilo od mojega zadnjega obiska Pravne fakultete, še 
nekaj več od mojega zadnjega članka v Iusto Iure, zato sem se še toliko bolj 
z veseljem lotila brskanja po svojih spominih, ki so nastali pred kakšnim 
desetletjem. Kaj?! Že toliko časa je minilo od takrat? 

V mislih sem segla vse do dni, ko sem prvič vstopila na našo fakulteto, s 
ponosom, polna ambicij in visokoletečih idej. Moja edina skrb je bilo 
vprašanje, kako lahko čim hitreje zaključim s študijem in začnem »odraslo 
pravniško življenje«, črno – belo saj veste ... kot to prikazujejo v kakšnem 
filmu.  

Ob vstopu na fakulteto so me prijazno sprejeli vsi naši izkušenejši »sotrpini«, 
ki so nam izročili kup reklamnega materiala in ... moj prvi Iusto Iure. 
Preletela sem ga in prebrala le nekaj člankov, a sem že takrat vedela, da bom 
v naslednjih številkah skušala kakšno svojo »modro« idejo predati naprej. Ni 
minilo dolgo časa, ko sem se začela udeleževati sestankov, kjer smo snovali 
takratno pot glasila in hvaležna sem takratni urednici za priložnost, da se tudi 
sama preizkusim v tej vlogi. S takratnimi sodelavci smo razobesili plakate in 
tako povabili k sodelovanju tudi druge, sestavili uredniški odbor in začeli z 
delom. V veselje mi je bilo sodelovati z vsemi nadarjenimi pisci, fotografi in 
vsemi, ki so bili pripravljeni prispevati delček svojega prostega časa in znanja. 
Vse skupaj je bila neponovljiva izkušnja, na katero se še danes s ponosom 
spominjam. V stik sem stopila s številnimi znanimi, vplivnimi pravniki in 
raziskovala zanimive teme, fotografijo, oblikovanje, se učila pogajanja za 
ceno storitev, skratka ... Delo nikakor ni bilo dolgočasno in enoznačno. Na 
takšen način sem takrat stopila v stik tudi s svojo kasnejšo delodajalko, kar 
mi seveda takrat še ni bilo znano. Študij sem zaključila v času, ko je bilo 
gospodarstvo na dnu in službe niso ravno rastle na drevesih, zato to ni bilo 
ravno samoumevno. 

Veter pesimizma in napovedi iz »vsevedne« okolice, kaj vse me čaka po 
faksu, da služb ni, je proti koncu študija čedalje pogosteje skušal zrušiti moj 

PRISPEVKI PREJŠNJIH UREDNIKOV IUSTO IURE 

NEŽKA SKOČAJ SELAN 
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začetniški optimizem in iskreno ... na trenutke bi se mu najraje vdala. Z vsemi 
štirimi sem se upirala takšnemu razmišljanju in včasih me je naprej gnala le 
moja trma. Ravno Iusto Iure je bil eden od mojih odrešilnih dejavnikov, ki so 
takrat dodatno zapolnjevali moje možgane, da sem energijo vlagala v nekaj 
konstruktivnega, lepega, kar mi je dajalo krila in se nisem prepustila vsem 
napovedim. Svoboda je namreč stanje duha, zato še danes vem, da moram 
ves čas stremeti k napredku, raziskovanju, učenju, razvoju in se tega še vedno 
trmasto oklepam. 

Torej, ko pogledam nazaj, se mi je poleg določenih profesorjev, ki me še danes 
navdihujejo pri delu in morda kakšne zabave, v spomin najbolj vtisnil ravno 
ta častnik. Zagotovo mi je dal samozavest in zagon, da sem se pisanja člankov 
lotila tudi kasneje in da se še vedno rada podam v lov za novimi izkušnjami 
in znanjem. Če bi se še enkrat od začetka podala v študentske vode in v lov 
za znanjem in vedenjem, ki ga imam danes, bi svoje sanje in želje zagotovo 
skušala uresničiti že prej. Delo, ki ga opravljam, me izpolnjuje in sem z njim 
več kot zadovoljna, vendar je bilo kasneje za dosego tega cilja potrebno 
bistveno več odrekanj. Zagotovo bi se udeležila kakšnega tekmovanja več, 
spisala kakšen članek več in skušala bolje izkoristiti dostop do znanja in 
priložnosti, ki so bili na razpolago. 

In seveda, ne izgubite svojega zagona, optimizma in cenite druge kolege. 
Z njimi se boste verjetno na svoji pravni poti še pogosto srečevali in kljub 
temu, da se pri našem delu prepogosto v zvezde kuje individualizem, bodo 
imeli znanje, ki vam bo v določenem trenutku zelo dragoceno. Zdaj, ko sem 
že »izkušena« pravnica, vam lahko malo solim pamet. :) 

Skratka, zrite v prihodnost z optimizmom, pred vami je namreč cel kup lepih 
doživetij ter ogromno možnosti in znanja. Želim vam, da vam uspe doseči 
svoje cilje in sanje, predvsem pa ohranite voljo in moč, da jih lovite vedno 
znova in znova, dokler vam to ne uspe. 
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Priznam, da ob prejemu prijazne prošnje za zapis kratke retrospektive o 
študiju na naši PF UM, sprva nisem ravno prekipevala od navdihujočih 
misli o tem, kaj želim sporočiti vsem sedanjim študentom in morebitnim 
drugim bralcem teh vrstic. V iskanju navdiha sem se zato odpravila pregledat 
nekaj izvodov časnika Iusto Iure, ki jih hranim še iz časa, ko sem pri izdaji 
našega časnika sama sodelovala kot njegova urednica. Žal jih ni ravno veliko. 
Nekako v času mojega vpisa na študij je bil izdan zadnji Iusto Iure, ki je nato 
ob menjavi generacij na fakulteti kar malce zamrl. S podporo Študentskega 
sveta PF UM, DŠPFUM in vodstva PF UM nam je uspelo po nekaj letih 
časnik ponovno oživiti, vendar nam ga zaradi pomanjkanja interesa s strani 
študentov za pripravo prispevkov ni uspelo izdajati kontinuirano in v krajših 
časovnih razmikih, temveč je bilo izdanih le nekaj številk letno. Tega mi 
je bilo že takrat škoda, saj smo s strani fakultete in študentskih organizacij 
na fakulteti prejeli potrebno podporo in je bil razvoj časnika in razcvet 
študentskih literarnih sposobnosti oviran le z neaktivnostjo samih študentov. 
Zato me neizmerno veseli, da Iusto Iure, ne glede na redkost/pogostost 
izdaje, v vedno novejših in prenovljenih oblikah še vedno živi, da ga vsaka 
generacija obarva z aktualnimi posebnostmi svojega časa in mu vdihne 
pečat ustvarjalnosti posameznikov, ki želijo svoje ideje in razmišljanja v 
literarni obliki podeliti tudi z drugimi, ki jim je ta časnik namenjen. Gre za 
tradicijo naše fakultete in naših študentov, katere pomembnosti bi se morali 
pravniki, ki smo doživljenjsko obsojeni na listanje po različni literaturi in 
iskanje (upam, da čim bolj prepričljivih in kreativno zapisanih) argumentov, 
nedvomno zavedati.

Ko sem med listanjem starih časnikov prebrala nekaj uvodnikov, ki sem jih 
sestavila v tistem svojem študentskem času, sem se ob nekaterih kar malce 
prijela za glavo. Moje zanimanje je pritegnil predvsem tisti, v katerem sem se 
panično spraševala, kaj me čaka v letih po študiju. Že takrat sem se zavedala, 
da mi je bilo v letih študija zares lepo in že takrat sem obžalovala, da tega časa 
nisem še bolje izkoristila, da nisem storila več – bolj aktivno sodelovala na 
predavanjih in pri drugih aktivnostih, organiziranih na fakulteti, tekmovala 
na več tekmovanjih, aktivneje raziskovala teme, ki so me zanimale ... Takrat 
sem bila mnenja, da sem imela v času študija čas za udejstvovanje v več 

LINA BURKELC JURAS
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aktivnostih, pri tem pa sem predvidevala, da ga bom imela v prihodnje vedno 
manj. Očitno gre za občutek, ki te pogosto prežema, ko se zaključuje neko 
obdobje tvojega življenja in se ga je težko znebiti. Tudi zdaj, ko so od konca 
moje “študijske kariere” minila že dobra tri leta in je za mano že obdobje 
opravljanja pripravništva in celo ta veliki in grozni pravniški državni izpit, 
se občasno obremenjujem s tem, da mi je žal, da nisem več storila in bolje 
izkoristila časa – tokrat v obdobju pripravništva. Zdaj sem namreč (ponovno) 
mnenja, da sem imela ravno v času pripravništva več časa in možnosti za cel 
spekter raznih aktivnosti, tega časa pa bom imela v prihodnje, predvidevam, 
vedno manj. Nedvomno nam življenje vsakodnevno polzi skozi prste, 
nepovratno se zaključujejo obdobja našega življenja, prihodnost pred nami 
pa odpira vedno nova vrata, pri čemer se ob pogledu nazaj vendarle ne 
moremo popolnoma znebiti občutka, da bi dostikrat lahko storili še več in 
še bolje, da bi z več vloženega truda lahko bolj obogatili in osmislili svojo 
preteklost.

Medtem ko sem se ob zaključku študija spraševala, kako naj optimistično 
začnem pogledovati za želeno službo, ko sem bila z vseh strani oblegana z 
vsevednimi modrostmi o tem, kako je mladim težko in kako za nas služb ni, 
se danes sprašujem preprosto, kako naj bo sploh kdorkoli pozitivno naravnan 
po letošnjem letu, ki nas je zagotovo, na takšen ali drugačni način, nekatere 
bolj in nekatere manj, vse postavilo na preizkušnjo. V takšnih časih je težko 
ostati pozitiven in se optimistično nastrojeno spogledovati s prihodnostjo, 
sploh če si rahlo nergav in velikokrat preveč pesimističen (po lastnem 
mnenju sicer realističen) pravnik, ki se pri svojem delu še prepogosto srečuje 
s težkimi življenjskimi situacijami posameznikov (ki so lahko tudi posledica 
trenutne situacije v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19), za rešitev 
katerih žal nimaš čudežne paličice. Seveda je pogostost vašega prihodnjega 
srečevanja s stisko in težavami ter življenjskimi preizkušnjami ljudi odvisna 
od vrste dela, ki jo boste opravljali, vendar pa menim, da je to neizogibna 
realnost vsakega pravnika, saj se bodo ne glede na to, kakšno poklicno pot 
boste ubrali, vsaj prijatelji in znanci prijateljev vedno znova obračali na vas 
z željo po pomoči ali nasvetu, kaj jim je storiti. Zato je pomembno ostati 
pozitivno naravnan in si prizadevati dobro opravljati svoje delo, ne glede 
na to, kako brezupen se zdi konkreten primer in kako donkihotovski boj z 
velikimi sodnimi ali drugimi državnimi organi.
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Zato ne pozabite stremeti k odličnosti vsak dan in pri vsakem opravilu, 
ki ga opravljate. Naj bo takšno že trenutno izpolnjevanje vaših študijskih 
obveznosti, če ste v tej fazi svojega življenja, da vam bo lahko prešlo v navado, 
ko boste postavljeni pred izzive dobrega izpolnjevanja delovnih obveznosti. 
Pri tem pa ne pozabite, da je vaše življenje edinstveno, zato se potrudite, da ga 
napolnite z ljudmi, ki vas osrečujejo in s stvarmi, ki vas notranje bogatijo, da 
ga živite polno in čim bolj aktivno, zavedajoč se omejene in minljive danosti 
najboljših priložnosti. Naj vas trenutno družbeno dogajanje pri tem ne ovira. 
Ob takšni usmeritvi naj vas občutek, da bi vedno lahko storili še več in še 
bolje, ne moti, temveč spodbuja! Velja upoštevati eno izmed Aristotelovih 
misli: “Smo tisto, kar delamo večkrat. Odličnost torej ni dejanje, ampak je 
navada.”

K odličnosti stremijo tudi vsi zaposleni na naši fakulteti. Z veseljem in 
hvaležnostjo se spominjam svojih študijskih dni, ko sem se čez leta učenja in 
neprespanih noči v izpitnih obdobjih naučila prvin odgovornosti pravniškega 
poklica in razumevanja meril odličnosti, h katerim moramo stremeti. Slednjo 
bi bilo nemogoče doseči, če ne bi profesorji in zaposleni sodelavci trudoma 
podajali znanja študentom, nas že med študijem usmerjali in bodrili pri 
nadaljnjem razvoju naših karier ter nas podpirali pri željah po novih 
projektih, tekmovanjih in dogodkih na fakulteti. Hvala vsem, ker se trudite, 
da študente vsako šolsko leto znova delate odlične. Ob obletnici 60 let študija 
prava v Mariboru lahko tako zaželim le - naj bo tako tudi naslednjih 60!



69

Obstojata dve Jugoslaviji: nova Titova, v kateri so partizani in ves narod 
združeni v veličastnem naporu za obnovo, in Jugoslavija kralja Petra, 
londonskih emigrantov, Mačka in ostalih specialistov za dvolično igro.«1 Tak 
je bil le eden izmed mnogih zapisov v časnikih, ki so pred volitvami leta 
1945 nagovarjali volivce, da naj se odločijo za »pravo stran«. In čeprav so 
bile volitve napovedane kot »prve svobodne, tajne in demokratične volitve v 
Jugoslaviji«, temu nikakor ni bilo tako. Že na drugem zasedanju Avnoja2 leta 
1943 je bilo sklenjeno, da se kralj Petar Karađorđevič po vojni ne sme vrniti 
v Jugoslavijo, zatorej je bilo jasno, da kraljevine več ne bo in da obstaja samo 
ena opcija. 

Avgusta 1945 so v Beogradu na tretjem zasedanju Avnoja (preimenovan v 
Začasno ljudsko skupščino) sprejeli zakone za izvedbo volitev v ustavodajno 
skupščino, za katero je bilo določeno, da bo dvodomna – sestavljena iz Zvezne 
skupščine in Skupščine narodov. Zakoni, ki so jih sprejeli na zasedanju, pa 
so bili: Zakon o volilnih imenikih, Zakon o ustavodajni skupščini in Zakon o 
volitvah narodnih poslancev. 

Poudarila bom Zakon o volilnih imenikih, ki je v predgovoru predstavil 3 
novosti: volilno pravico žensk, starostno mejo 18 let (prej 21 let) ter volilno 
pravico vojakov (Kraljevina Jugoslavija jim te pravice ni priznavala). Pri 
slednjih so volilno pravico dobili tudi tisti, ki še niso bili stari 18 let in so 
se med vojno borili v partizanskih enotah. V 4. členu3 je omenjeni zakon v 

1 Komentar francoskega lista, Primorski dnevnik, 10. 11. 1945, letnik 1, št. 154, str. 1.
2 Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije – politični organ, ki je predstavljal 
narodnoosvobodilno borbo jugoslovanskih narodov.
3 Volilne pravice niso imeli: ministri v vladah od 6. 1. 1929 - 5. 2. 1939 (izjeme: tisti, ki so se izkazali v boju 
proti okupatorju), pripadniki okupatorjevih vojaških formacij ter sodelujoči z njimi, člani Kulturbunda in 
italijanskih fašističnih organizacij ter člani njihovih družin (razen če so dokazali delovanje v korist NOB), 
vidni člani in funkcionarji v raznih organizacijah, ki so sodelovale z okupatorjem; politično-policijski 
uslužbenci okupatorja, prostovoljni sodelavci okupatorja; tisti, ki so bili obsojeni na izgubo narodne časti 
oziroma političnih ali posameznih državljanskih pravic; osebe pod skrbstvom (Zakon o volilnih imenikih 
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osmih točkah taksativno naštel, kdo volilne pravice nima! In tu je takratna 
oblast že v samem začetku obračunala z domnevnimi nasprotniki. Enostavno 
jih ni uvrstila v volilni imenik. Tik pred samimi volitvami pa so sledila 
še posebna partijska navodila aktivistom o »sestavi in čiščenju« volilnih 
imenikov:4 »Pooblaščenci Ozne smo dan pred volitvami dobili razpored, za 
katera volišča v posameznih okrajih odgovarjamo … Istočasno pa smo dobili 
direktivo, da na volitvah moramo zmagati … Pri tem naj se poslužujemo 
kakršnegakoli »nedokazljivega« vplivanja na volivce … Še prej pa smo s 
kakršno koli pretvezo odstranili nezanesljive člane volilne komisije z volišča.5

Naslednja zanimiva zadeva je bil sam potek volitev. Ker je bil takrat še 
vedno velik delež nepismenih, je bilo določeno, da bodo volivci glasovali 
s kroglicami. Te so spuščali v lesene skrinjice, na katerih je bilo napisano 
ime kandidata. Ker se je opozicija odločila, da na volitvah ne bo nastopila, 
so na volišče z dopolnilom zakona uvedli še »črno skrinjico«, v katero so 
oddali glas tisti, ki niso želeli voliti predlaganih kandidatov oz. so bili 
privrženci monarhije. Tedanja oblast se je dobro zavedala, da morajo zaradi 
mednarodnih opazovalcev zagotoviti vsaj navidezno opozicijo in temu je 
služila omenjena skrinjica. 6 

V praksi so nato volitve zgledalo tako: Ko je volivec prišel na volišče, je bilo 
treba ugotoviti njegovo identiteto ter ga vpisati v volilni imenik. Nato mu je 
predsednik volilnega odbora izročil kroglico za volitve v Zvezno skupščino. 
Volivec jo je sprejel v dlan desne roke, jo stisnil v pest in nato pristopil k 
mizi, kjer je bila prva skupina skrinjic. S tako stisnjeno pestjo je segel v vsako 
skrinjico. Kroglico je pustil v skrinjici kandidata, za katerega je volil. Ko je 
potegnil roko iz zadnje skrinjice, je razprl dlan in pokazal, da je prazna. Nato 
mu je predsednik volilnega odbora dal drugo kroglico za volitve v Skupščino 
narodov. Na že prej opisani način je volivec ponovil postopek.7

Če se vrnemo na predvolilni napovednik o »prvih svobodnih, tajnih in 
demokratičnih volitvah«, vidimo, da je zgoraj opisan potek izničil tajnost, 
saj se je jasno slišalo, v katero skrinjico je bila spuščena kroglica. In če je 

s komentarjem, Uradni list Demokratične federativne Jugoslavije, 1945, str.4-7).
4 Šteiner, M. (1997). Prve demokratične« volitve v novi Jugoslaviji 11. 11. 1945. Zgodovinski časopis, 
letnik 51(1), str. 103.
5 Jernejčič, R. A. Zgodovina na maturi. Ljubljana: DZS, 2000, str. 86.
6 Šteiner, M. (1997). Prve demokratične« volitve v novi Jugoslaviji 11. 11. 1945. Zgodovinski časopis, 
letnik 51(1), str. 103.
7 Jugoslavija bo v nedeljo volila, Primorski dnevnik, 10. 11. 1945, letnik 1, št. 154, str. 1.
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pristala v »črni«, je volivec lahko strahoma pričakoval represivne ukrepe. V 
primeru, da je na katerem volišču »črna skrinjica« imela največ kroglic, so 
jih enostavno presipali. Kar se pa tiče demokratičnosti volitev, smo pa že v 
samem začetku ugotovili, da so z Zakonom o volilnih imenikih marsikomu 
odvzeli volilno pravico v želji po popolni zmagi, ki so jo ob vseh teh ukrepih 
tudi dosegli.8  

Nato je 29. novembra sledilo zborovanje izvoljenih v Zvezno skupščino 
in Skupščino narodov. Sprejeli so deklaracijo o proglasitvi Zvezne ljudske 
republike Jugoslavije in ta dan so nekoč poznali kot enega največjih praznikov 
– Dan republike (nazadnje ukinjen leta 2002 v Srbiji). Začela se je era, ki je 
močno zaznamovala tudi slovenska tla in ki še danes precej buri duhove. 
Nekje sem zasledila posrečeno poimenovanje teh volitev kot »dirko enega 
konja«, kar je zmaga Ljudske fronte tudi bila. In ta »dirka«, brez konkurence, 
se je nadaljevala vse do razpada države. 

Predvojna Kraljevina Jugoslavija je nastala oktobra 1929 s preimenovanjem 
Kraljevine SHS9 ustanovljene 1. decembra 1918.10 Obdobje predvojne 
Kraljevine SHS je leta 1921 zaznamovala vidovdanska ustava, po kateri je 
bila Kraljevina SHS ustavna, parlamentarna in dedna monarhija z vladavino 
Karadjordjevićev.11 Kralj je imel pristojnost sklicevati skupščino, jo razpustiti 
in pravico imenovati sodnike.12 Z državnim udarom je po vidovdanski 
ustavi sledilo obdobje šestojanuarske diktature (1929). Kralj je razveljavil 
vidovdansko ustavo, istočasno pa razpustil tudi narodno skupščino, ki je bila 
izvoljena s strani ljudstva. Vlada je oktobra 1929 Kraljevino SHS preimenovala 
v Kraljevino Jugoslavijo. Leta 1931 je kralj sam izdal novo ustavo in sledilo je 

8 Šteiner, M. (1997). Prve demokratične« volitve v novi Jugoslaviji 11. 11. 1945. Zgodovinski časopis, 
letnik 51(1), str. 104.
9 Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev.
10 Dne 29. oktobra 1918 je bila razglašena Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS), ki je ostala 
samostojna le do 1. decembra 1918, ko se združila s Kraljevino Srbije v Kraljevino  Srbov, Hrvatov in 
Slovencev.
11 Vlaj S. (1979). Sistem socialistične samoupravne demokracije v SFRJ. Ljubljana: ČŽDO Komunist, 
TOZD Komunist str. 7-10.
12 Šiftar, V. (1973). Ustavno pravo SFRJ I. del. Maribor: Višja pravna šola Maribor, str. 177-178.
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obdobje oktroirane ustave. Z njo si je kralj Alexander še bolj okrepil položaj. 
Narodno predstavništvo je poleg narodne skupščine bilo sestavljeno tudi iz 
senata. Zakonske predloge sta tako sprejemala senat in narodna skupščina, 
v primeru nestrinjanja je končno odločitev sprejemal kralj. Tudi upravno 
oblast je izvrševal kralj po odgovornih ministrih, ki jih je imenoval sam.13 

Med NOB14 v letih 1941-1945 je pri graditvi Jugoslavije veliko vlogo odigrala 
KPJ15, ki je pozvala na upor proti okupatorju in njegovim kolaboracionistom 
vse narode Kraljevine Jugoslavije.16 Leta 1942 je bil v vojnih razmerah 
Kraljevine Jugoslavije ustanovljen prvi AVNOJ17, ki je prevzel osrednjo oblast 
in postal vrhovno zakonodajno in izvršno predstavniško telo Jugoslavije. 
Izvoljen je bil NKOJ18 kot začasna vlada. AVNOJ se je preimenoval v začasno 
ljudsko skupščino, ki je sprejela deklaracijo o razglasitvi DFJ19, ki jo je po 
volitvah ustavodajna skupščina preimenovala v FLRJ.20 Nova ustava FLRJ pa 
je bila uzakonjena leta 1946. Uzakonila je odločitve AVNOJ-a in opredelila 
Jugoslavijo kot federacijo enakopravnih narodov. Ljudstvo je vzpostavilo 
enotno oblast in vzpostavljen je bil upravni in sodni sistem. Ljudska skupščina 
je nastopala kot najvišji organ oblasti in je bila sestavljena iz zveznega sveta 
in sveta narodov.21 

Politični sistem je temeljil na AVNOJ sklepih. V prvih povojnih letih so 
slovenski poslanci v zvezni skupščini delovali kot varuhi suverenosti slovenske 
republike. Značilnosti političnega sistema sta bili ideja enotnosti oblasti in 
čim večja koncentracija politične moči v skupščini v povezavi z marksistično 
politično teorijo. Jugoslovanski ustavni sistem je preizkusil štiri modele 
organiziranja oblasti. Leta 1946 je ustava oblikovala skupščino in vlado brez 
funkcije predsednika vlade in ustavnega sodišča, ki jo je izvajala skupščina 
sama po svojem organu prezidiju. Z ustavnim zakonom iz leta 1953 je državo 
vodila skupščina, ki je med svojimi člani izvolila zvezni in izvršni svet, ta pa 

13 Vlaj, S. (1979). Sistem socialistične samoupravne demokracije v SFRJ. Ljubljana: ČŽDO Komunist, 
TOZD Komunist, str. 9-11.
14 Narodno osvobodilni boj.
15 Komunistična partija Jugoslavije.
16 Vlaj, S. (1979). Sistem socialistične samoupravne demokracije v SFRJ. Ljubljana: ČŽDO Komunist, 
TOZD Komunist, str. 12.
17 Antifašistični svet.
18 Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije.
19 Demokratske federativne Jugoslavije.
20 Federativna ljudska republika Jugoslavija.
21 Vlaj, S. (1979). Sistem socialistične samoupravne demokracije v SFRJ. Ljubljana: ČŽDO Komunist, 
TOZD Komunist str,. 12-33.
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je izvolil predsednika države, ki je bil tudi predsednik izvršnega sveta. Vlada 
je obdržala pravico izdajati uredbe z zakonsko močjo in s tem nadvladovala 
skupščino v funkciji zakonodajalca. Prelomnico je prineslo tudi leto 1963, 
v katerem so oblastno strukturo pomaknili bližje klasični delitvi funkcij 
oblasti. Funkcija predsednika države je postala samostojna, čeprav še vedno 
voljena v skupščini. Zakonodajna aktivnost skupščine je narasla in presegla 
delež izvršilne oblasti v normativni dejavnosti. Z uvedbo ustavnega sodišča 
se je skupščina odpovedala presojanju ustavnosti in zakonitosti.22 

Četrti model organiziranja oblasti se je izoblikoval z ustavnimi amandmaji 
od leta 1967-1971 in sprejeto ustavo leta 1974. Ustava je uvedla kolektivni 
predsedniški organ, ki je dobil pristojnost posegati v zakonodajno funkcijo 
skupščine in v izvršilno funkcijo zveznega in izvršilnega sveta. Prvič v 
zgodovini socialistične Jugoslavije je bila ustavno zagotovljena pravica 
do interpelacije. Dogajalo se je, da sta si skupščina in zvezni izvršni svet 
pogosto nasprotovala, pri tem pa zvezni izvršni svet ni razpolagal z vetom 
ali z možnostjo razpusta skupščine. Enotnost skupščine je bolj ogrožalo 
predsedstvo SFRJ, ki je posegalo v skupščinsko delo. Ustavni amandmaji 
so leta 1988 ukinili članstvo glavnega predstavnika zveze komunistov v 
predsedstvu republike. Prvič je bil postavljen instrument nadzora nad člani 
predsedstva v obliki pravice republike, da svojega člana razreši iz funkcije. 
Vse te značilnosti so pokazatelj velike moči predsedstva vse do razpada 
Jugoslavije, ki je bila taka tudi zaradi ustavnega načela odločanja s soglasjem 
vseh federativnih enot. Glavni pobudnik sprejemanja nove zakonodaje je bil 
zvezni izvršni svet, pogosteje skupščinski odbori, redkeje pa delegati, zlasti 
po ustavi iz leta 1963.23

Ustava SFRJ iz leta 1974 je temeljila na pravici vsakega naroda do 
samoodločbe in pravici do odcepitve. Po ustavi iz leta 1974 je socialistična 
družbena ureditev SFRJ temeljila na oblasti delavskega razreda in vseh 
delavnih ljudi, ki jim je delo služilo za zadovoljevanje osebnih in skupnih 
potreb. Družbena lastnina je bila izraz socialističnih družbeno ekonomskih 
odnosov med ljudmi. Vsa oblast je po ustavi pripadala delavskemu razredu. 
Zveza komunistov Jugoslavije pa je bila vodilna idejna in politična sila 
delavskega razreda.24

22 Dostopno na: http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_rangus-marjetka.PDF, dne 3.12.2020.
23 Krivic, M. (1978) Ustavna ureditev Slovenija in Jugoslavije, Dopisna delavska univerza Univerzum, 
Ljubljana, str. 292-309.
24 Baškovič, M. (1979) Družbenopolitični sistem SFRJ in SRS, Zveza delavskih univerz Slovenije in 
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Nova ustava je prinesla korenite spremembe tudi z delegatsko skupščinskim 
sistemom, ki je delavskemu razredu in vsem drugim delavnim ljudem 
omogočila, da so kot samoupravljavci s pomočjo delegacij in delegatov 
enakopravno in odgovorno odločali. Skupščina SFRJ je bila sestavljena iz 
zveznega zbora in zbora republik in pokrajin. 25

Ustavo so uvrščali med eno najbolj naprednih, ker je pustila odprte nadaljnje 
revolucionarne možnosti za osvobajanje dela in človeka v razmerah 
samoupravljanja, ki jih drugi ustavni sistemi takrat niso imeli. Koncepcija 
Jugoslovanskega federalizma je bila nova s povezavo na vse prejšnje 
koncepcije federalizma in konfederalizma. Glavni razlogi, da federalizem 
v SFRJ ni zaživel, niso bile slabe ustavne rešitve, ampak neenakomerna 
struktura moči v jugoslovanski družbi, kar je pomenilo, da se ni uresničil 
osnovni ustavni princip, v katerem delavski narod odloča o pogojih, 
sredstvih in rezultatih svojega dela. S sprejeto ustavo iz leta 1974 se je SFRJ 
prilagodila potrebam in pogojem razvoja sodobne jugoslovanske družbe. S 
tem so nadaljevali ponovno menjavo institucij v razvoju političnega sistema 
njihovega prilagajanja in nadgradnje.26

Z opredelitvami AVNOJ-a v povezavi z ustavo iz leta 1974 so prilagodili 
in ustavnopravno zagotovili, da delavec odloča o družbeni reprodukciji s 
koncepcijo federacije kot zvezne države in samoupravne socialistične skupnosti 
enakopravnih narodov in narodnosti republik in pokrajin v delegatskem 
sistemu s pomočjo ustavnega sistema socialističnega samoupravljanja na 
čelu s KPJ, katera bi bila del socialističnega samoupravljanja, narodne zaščite 
in politike neuvrščenosti kot trajnega temelja ustavnega sistema.27 Kljub 
moderni ustavi je vse pomembne odločitve v SFRJ sprejemal njen voditelj 
Josip Broz Tito.28 

Dopisna delavska univerza, Univerzum, str. 29-35.
25 Dostopno na: https://www.inz.si/f/docs/Razpoznavanja-recognitiones/27_razpoznavanja_web.pdf?f-
bclid=IwAR3d9TzRKAXH38RSo5dlNqSjqBY7JNZdjp5ftAjT0qEb_If279HRaoPPUPs , dne 3. 12. 2020.
26 Dostopno na:, https://www.inz.si/f/docs/Razpoznavanja-recognitiones/27_razpoznavanja_web.pdf?f-
bclid=IwAR3d9TzRKAXH38RSo5dlNqSjqBY7JNZdjp5ftAjT0qEb_If279HRaoPPUPs , dne 3. 12. 2020.
27 Tomac, Z. (1986), Jugoslavenski federalizem, Zagreb: Izlaganje sa znanstvenog skupa UDK 342.2(497.
1)+321.74.076.128497.19, str 4-14, Dostopno na hrcak.srce.hr.
28 Vlaj, S. (1979). Sistem socialistične samoupravne demokracije v SFRJ. Ljubljana: ČŽDO Komunist, 
TOZD Komunist, str. 101-111.
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Čeprav je Socialistična federativna republika Jugoslavija razpadla pred že 
skoraj 30 leti, nas z drugimi južnoslovanskimi narodi še vedno povezuje misel 
na življenje v skupni državi. V njej smo živeli vse od leta 1919, ko je nastala 
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Po nekaj »turbulentnih« desetletjih je 
po 2. svetovni vojni med Slovenci začela naraščati želja po neodvisnosti in 
samostojni državi.

Eno izmed pomembnejših obdobij pred našo osamosvojitvijo je bilo med 
letoma 1963 in 1991. Takrat se je naša skupna država na območju Balkanskega 
polotoka imenovala Socialistična federativna republika Jugoslavija (v 
nadaljevanju SFRJ). Sestavljena je bila iz šestih socialističnih republik (SR 
Slovenija, SR Hrvaška, SR Srbija, SR Bosna in Hercegovina, SR Črna Gora in 
SR Makedonija) in dveh avtonomnih pokrajin (Vojvodina in Kosovo), ki so 
bile vse podrejene enemu zakonu.

PRAVNI RED V SFRJ
Pravni red pomeni celoto pravnih pravil in pravnih načel, ki veljajo v določeni 
državnopravni skupnosti, ter pravnih razmerij, v katerih pravni subjekti ta 
pravila in načela povečini uresničujejo.29 V času SFRJ sta bili sprejeti kar dve 
ustavi, kar kaže na takratno nestabilnost pravnih institutov na dolgi rok.  

USTAVA 1963
S to ustavo se je Federativna ljudska republika Jugoslavija preimenovala v 
SFRJ. Na čelu države je bil dosmrtni predsednik Josip Broz Tito, ki se ga še 
vedno marsikdo spominja kot legendarnega voditelja. Nosilec zakonodajne 
veje oblasti je bila Zvezna skupščina SFRJ, ki jo je sestavljal zvezni zbor in 
štirje zbori delovnih skupnosti. Predsednik prve skupščine SFRJ (1963 - 
1967) je bil Slovenec Edvard Kardelj, ki je bil po pomembnosti takoj za Titom.
Temeljna pravica, iz katere so izhajale vse druge, je bila pravica do 
samoupravljanja t. j. samostojno neposredno ali posredno odločanje 

29 Povzeto po Portal GOV.SI. 2020. Dostopno, dne 29.11.2020, na:  https://www.gov.si/podrocja/prav-
na-drzava-in-pravosodje/pravni-red/

KARIN MASTNAK

Socialistična federativna Republika Jugoslavija 
in njen pravni sistem



76

delovnega ljudstva pri upravljanju skupnih zadev.30 V 34. členu so taksativno 
določene pravice, ki izhajajo iz tega, to so pravica do vložitve peticij in 
predlogov predstavniških organov; pravica voliti in biti izvoljen v organe 
upravljanja delovne organizacije itd.31

Ustava se je v največji meri ukvarjala s krepitvijo socialnoekonomskega 
sistema. Osnova gospodarskega načrtovanja je bila družbena lastnina ter 
samoupravljanje in samoorganizacija delavcev. Sledila je marksistični ideji, 
ki je zagovarjala interese proletariata.

Prva Ustava SFRJ iz leta 1963 se večkrat označuje kot najnaprednejša ustava 
na svetu, kljub temu pa so se pokazale slabosti določb, ki urejajo odnose 
med republikami in federacijo.32 Te so se kazale pri razmejitvi pristojnosti 
med republiko in federacijo; samoorganiziranju republik ter pri odnosih 
med republikami in federacijo na področju zakonitosti in ustavnosti. Kmalu 
so pomanjkljivosti ustave začeli odpravljati s pomočjo naknadno sprejetih 
amandmajev (1967, 1968, 1971), vendar ti niso zadoščali, da ne bi prišlo do 
sprejetja nove.

USTAVA 1974
Leta 1974 je Skupščina SFRJ sestavljena iz Zveznega zbora in Zbora republik 
in pokrajin sprejela novo, najdaljšo ustavo do takrat. Sprejeta je bila v težnji, 
da se učvrstijo in še naprej razvijejo dosežene revolucionarne pridobitve, 
da se utrdita pravica in odgovornost socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin za lasten razvoj in za razvoj jugoslovanske skupnosti 
kot celote in da se zagotovi nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih 
demokratičnih odnosov na poti k osvoboditvi dela in zgraditvi komunistične 
družbe.33 Zaznamovala jo je močna ideologizacija.

Okrepila je državnost republik, saj so po 5. členu s pravico veta lahko bile 
različne spremembe izglasovane samo s strinjanjem vseh republik.34

30 Povzeto po Fran > SSKJ. 2020. Dostopno, dne 30.11.2020, na: https://fran.si/iskanje?FilteredDictiona-
ryIds=130&View=1&Query=samoupravljanje. 
31 Prosti prevod po Ustav SFRJ iz 1963. Dostopno, dne 30.11.2020, na: http://mojustav.rs/wp-content/
uploads/2013/04/Ustav-SFRJ-iz-1963.pdf.
32 Ribičič, C.: Razvoj odnosov med republiko in federacijo od uveljavitve ustave leta 1963 do 
danes, Pravnik, 1970, Ljubljana.
33 Ustava Socialistične Federativne Republike Jugoslavije (Ustava 1974), Uradni list SFRJ, št. 9/74.
34 Ustava 1974.
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Večina nestrinjanj z novo sprejeto ustavo je prišlo s strani SR Srbije zaradi 
nasprotovanja podelitvi formalne avtonomije socialističnim republikam ter 
pokrajinama Kosovo in Vojvodina, ki pa so ju Srbi hoteli združiti s svojo 
republiko.35 Nasproti je Kardelj kot predstavnik SR Slovenije zagovarjal 
federativnost in večjo samostojnost republik. Do začetka krhanja odnosov je 
torej prišlo že pri ideji o centralistično urejeni SFRJ s središčem v Beogradu 
nasproti ideji o unitarizmu in avtonomnosti.36 Slovenija je vedno bila 
gospodarsko najbolj razvita država v SFRJ, ostale republike pa so dajale 
vsesplošni občutek izkoriščanja: severne države Jugoslavije so bile prepričane, 
da preveč njihovega denarja odteka proti centraliziranemu Beogradu. Vse to 
je vodilo do čedalje večjih sporov. 

Z Ustavo SFRJ iz leta 1974 so vse republike sprejele svoje ustave. Tako je 1. 
člen Ustave Socialistične republike Slovenije določal, da je Slovenija država, 
ki temelji na suverenosti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije, na oblasti 
in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, in socialistična 
samoupravna demokratična skupnost delovnih ljudi in občanov, slovenskega 
naroda in italijanske in madžarske narodnosti.37 Prav omenjena opredelitev 
Slovenije, kot države je bila podlaga za mnenje Badenterove komisije EU, da 
se Slovenija kot država lahko osamosvoji v postopku razdružitve SFRJ in je 
to bila osnova za njeno mednarodno priznanje.

Kmalu se je slovenska skupščina na podlagi pravice naroda do samoodločbe 
odločila, da se ljudje izrečejo glede samostojnosti Slovenije na plebiscitu. 
Z najvišjo udeležitvijo in izkazano enotnostjo smo se odločili o novi usodi 
Republike Slovenije kot samostojni in neodvisni državi.

SKLEP
Ugotovimo lahko, da je podobnost urejanja med ustavama izjemno velika. 
Obema je bil cilj varstvo družbene lastnine ter povzdigovanje delavskega 
razreda.

Ustava iz leta 1974 pa je v primerjavi s prejšnjo doživela precejšnje spremembe 
v katalogu političnih pravic. Republikam se je začela večati pravica do 

35 Atanacković, P.: Srbija iz tri dela... mora biti cela. 2013. Novi sad. 
36 Žužek, A.: Zakaj je Jugoslavija propadla in razpadla. Siol.net. 2015. Dostopno, dne 29.11.2020, na: 
https://siol.net/novice/slovenija/zakaj-je-jugoslavija-propadla-in-razpadla-202158. 
37 Ustava Socialistične republike Slovenije (USRS), Uradni list SRS, št. 6/74, 32/89, 32/89, Uradni list RS, 
št. 24/90, 35/90, 37/90, 1/91-I, 4/91, 4/91, 7/91, 10/91 in 20/91.
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avtonomnosti, kar smo Slovenci še posebej izkoristili. Ker nismo mogli najti 
skupnega jezika z ostalimi republikami, smo se odločili za samostojno pot. 
 

Pravno področje gospodarskega prava38 je v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju RS) skozi svojo razmeroma kratko a zelo razgibano zgodovino 
razvoja bilo deležno številnih sprememb. Prve zasnove dotičnega pravnega 
področja, ki so nakazovale na sodobno tržno ekonomsko usmerjenost in 
odmik od dogovorne ekonomije, segajo v leto 1988, in sicer s pričetkom 
razprave o odpravi Zakona o združenem delu (v nadaljevanju ZZD)39. ZZD 
je bil sistemski zakon, ki je urejal družbeno identiteto odnosov v združenem 
delu. Predstavljal je temelj celovitemu sistemu socialistične samoupravne 
družbene ureditve. Oblikovan in zasnovan je bil z namero, da bi v rokah 
delavca postal učinkovit instrument nadaljnje družbene preobrazbe 
odnosov v združenem delu in mu zagotovil obvladovanje celotne družbene 
reprodukcije in vseh odnosov v družbeni skupnosti.40 

Velik odklon od takratne ideologije in miselnosti ter nov korak v razvoju 
gospodarskega prava v Sloveniji je pomenilo sprejetje Zakona o podjetjih (v 
nadaljevanju ZP)41 decembra 1988. ZP je predstavljal globok poseg v tedanjo 
lastninsko sestavo družbe. Začel je uvajati tradicionalni podjetniški monizem 
in odpravljati dvojnost nelastniško organiziranega podjetja (organizacije 
dela) v družbeni lastnini na eni strani ter tradicionalnega podjetja, ki 
notranje pravnoorganizacijsko temelji na kapitalu,42 kar je pomenilo, 

38 Gospodarsko pravo v slovenskem pravnem redu zajema poleg predpisov o statusu družb še vrsto 
drugih predpisov s področja gospodarstva kot npr.: predpise o pogodbenih razmerjih v OZ, registraciji, 
varstvu konkurence, varstvu pravic intelektualne lastnine, posebnih ureditvah posameznih gospodarskih 
dejavnosti itd. Za potrebe tega prispevka sem se osredotočil na najpomembnejše predpise s tega pravnega 
področja. 
39 Zakon o združenem delu (ZZD) Uradni list SFRJ, št. 53/76, 63/79 – popr., 57/83, 85/87, 6/88 – popr., 
11/88, 19/88 – popr., 38/88 – popr., 77/88 – ZPod, 40/89, 40/89, 60/89 – ZTPDR in Uradni list RS, št. 
37/90.
40 Povzeto po: Albreht, R. (1976). Nov korak pri graditvi temeljev socialistične samoupravne družbene 
ureditve. Ljubljana: ČZP Delavska enotnost, str. 5-6. 
41 Zakon o podjetjih (ZP) Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89 – popr., 40/89, 46/90, 61/90, Uradni list RS, št. 
10/91, 55/92 – ZLPPC in 30/93 – ZGD.
42 Povzeto po: Bohinc, R. (1991). Komentar zakona o podjetjih (dopolnjena izdaja). Ljubljana: Gospo-
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da je kapital spet postal materialna podlaga pravne osebe, v nasprotju z 
dotedanjim prepričanjem, da je substrat pravne osebe delo delavcev.43 Kljub 
temu je ZP še vedno urejal nekatere elemente in institute prejšnjega sistema 
(npr. samoupravljanje kot na delu izgrajeno upravljanje44 ali pa družbeno 
podjetje kot poseben tip podjetja45), iz česar je moč sklepati, da je šlo za 
zakon prehodnega značaja.

Najpomembnejši mejnik na področju razvoja in oblikovanja slovenskega 
gospodarskega prava in pravnega sistema kot celote, pa je pomenilo sprejetje 
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD)46 leta 1993, kar je 
hkrati pomenilo tudi dokončen razkol s prejšnjim sistemom in dogovorno 
ekonomijo ter prehod v sistem tržnega gospodarstva. S sprejetjem ZGD 
je prenehal veljati ZP. Šlo je za obsežen sistemski zakon, ki je predstavljal 
nekakšen kodeks korporacijskega prava, saj je na enem mestu urejal vse oblike 
gospodarskih družb in njihovo povezovanje. V strokovni praksi in teoriji 
se pogosto pojmuje kot »gospodarska ustava«, kar še bolj odseva njegovo 
pomembnost. Z uveljavitvijo ZGD je bil udejanjen eden najzahtevnejših 
zakonodajnih projektov v novem, modernem, po vzoru razvitih držav 
zahodne Evrope zasnovanem pravnem področju gospodarskega prava v 
Sloveniji. Zapolnjena je bila pravna praznina v pravni ureditvi gospodarskih 
subjektov in hkrati dana regulativa in podlaga za status pravnih subjektov, ki 
se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.47

Od sprejetja do prenehanja veljavnosti je bil ZGD osemkrat noveliran, od 
novele ZGD-A do ZGD-H, večinoma z namenom uskladitve s pravnim 
redom EU, saj so potekale intenzivne priprave na priključitev k evropski 
povezavi. Leta 2006 ga je nadomestil nov in prenovljen zakon ZGD-148. 
Tudi ta je bil kmalu noveliran, in sicer že leta 2008 z novelama ZGD-1A in 
ZGD-1B. Razloge za sprejem novel je moč najti v implementaciji evropskega 

darski vestnik, str. 5.
43 Ivanjko, Š. v Ivanjko, Š., Kocbek, M., Prelič, S. (2009). Korporacijsko pravo, pravni položaj gospodar-
skih subjektov (druga, dopolnjena in predelana izdaja). Ljubljana: GV založba, str. 89. 
44 Glej npr. 46. člen ZP.
45 Glej npr. 57. člen ZP.
46 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) Uradni list RS, št. 30/1993,45/1994, 29/1994, 82/1994, 20/1998, 
31/1998, 32/1998, 37/1998, 84/1998, 6/1999, 54/1999, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002 – Odl. 
US). 
47 Povzeto po: Kocbek, M. (2002). Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) s komentarjem (druga, dopol-
njena  in spremenjena izdaja). Ljubljana: GV založba, str. 15. 
48 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS in 158/20 – ZIntPK-C.
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prava družb, ki se vseskozi nenehno spreminja in nadgrajuje preko novih ali 
spremenjenih direktiv in uredb ter tudi skozi sodno prakso Sodišča EU. V 
okviru sistema prava EU z veliko hitrostjo poteka harmonizacija, ponekod 
pa celo unifikacija nekaterih pravnih področij. Harmonizacija je tako 
posegla tudi na področje gospodarskega prava. Prilagajanje pravu EU je tako 
botrovalo tudi številnim naslednjim spremembam ZGD-1 od novele ZGD-
1C do ZGD-1I ter najnovejši noveli ZGD-1J. Kot je razvidno iz navedenega, 
je na poti razvoja gospodarskega prava v Sloveniji pravo EU tudi temu 
področju dalo nove razsežnosti in pomembno vplivalo na njegov nadaljnji 
napredek.

Na razvoj in besedilo ZGD-1 pa ni poseglo samo pravo EU, marveč tudi 
drugi zakoni oz. njihove novele. Prof. dr. Marijan Kocbek tako navaja Zakon 
o sodnem registru49 (obvezna registracija vseh gospodarskih subjektov), 
Zakon o trgu finančnih instrumentov50 (ki ureja poslovanje z vrednostnimi 
papirji) ter Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (v nadaljevanju 
ZSDU)51.52 Med pravne praznine v pravni ureditvi Slovenije je namreč dolgo 
časa sodilo tudi urejanje vprašanja sodelovanja med delavci in lastniki oz. 
organi (ki zastopajo interese lastnikov). ZSDU je tako v okviru slovenskega 
pravnega sistema gospodarskega prava uredil pravico delavcev, da sodelujejo 
pri upravljanju vseh gospodarskih družb, ne glede na obliko lastnine, 
samostojnih podjetnikov posameznikov z najmanj 50 delavci in zadrug.53

Poleg navedenih zakonov pa so se v postopku oblikovanja slovenskega 
gospodarskega prava sprejeli še številni predpisi, ki se ne nanašajo na 
vse gospodarske subjekte, marveč na posebno ureditev posameznih vrst 
gospodarskih subjektov, njihov položaj in organizacijo, 54 kot so npr. Zakon 

49 Zakon o sodnem registru (ZSReg) Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 
82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1.
50 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A.
51 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 45/08 – ZArbit.
52 Kocbek, M. v Ivanjko, Š., Kocbek, M., Prelič, S. (2009). Korporacijsko pravo, pravni položaj gospodar-
skih subjektov (druga, dopolnjena in predelana izdaja). Ljubljana: GV založba, str. 83.
53 Glej 1. člen ZSDU. 
54 Povzeto po: Ivajnko, Š., Kocbek, M. (1994). Pravo družb, statusno gospodarsko pravo. Ljubljana: Urad-
ni list RS, str. 30. 



81

o gospodarskih javnih službah55, Zakon o bančništvu56, Zakon o zadrugah57, 
Zakon o zavarovalništvu58 itd. 

V slovenskem pravnem prostoru se na področju gospodarskega prava vse 
bolj poudarja internacionalizacija in čezmejno sodelovanje, saj gospodarski 
subjekti vstopajo v pravna razmerja ne glede na obstoj državnih meja. Na 
mednarodnem področju gospodarsko pravo ni poenoteno. So pa bili storjeni 
številni koraki, da bi se to pravo vsaj parcialno poenotilo in tako gospodarskim 
subjektom olajšalo poslovanje v mednarodnem okolju. Prof. dr. Vesna Kranjc 
tako navaja številne mednarodne organizacije, kot so npr. Mednarodna 
trgovinska zbornica (ICC), UNCITRAL, UNIDROIT itd., ki so s svojim 
delovanjem na področju gospodarskega pogodbenega prava dosegle različne 
uspehe in vsaj deloma poenostavile mednarodno poslovanje in pripomogle k 
reševanju konfliktov med pravnimi redi držav.59 RS je s pristopom k številnim 
multilateralnim in bilateralnim mednarodnim konvencijam v svoj pravni 
sistem gospodarskega prava tako dodala še mednarodnopravni element. 

Za gospodarsko pravo je značilna velika medsebojna povezanost teorije in 
prakse, saj predpisi na tem področju ne uspejo razreševati vseh vprašanj, ki se 
pojavijo v praksi in tudi vedno niso sposobni slediti hitremu in dinamičnemu 
razvoju ter spremembam na tem področju, zato mora praksa skrbeti, da 
so pobude za spremembe pravočasne. Pravo se mora in se bo moralo tudi 
v prihodnje uspeti prilagoditi spremembam v poslovanju gospodarskih 
subjektov in slediti naglemu razvoju informatizacije ter v pravna razmerja 
pravično vključevati vse deležnike v tem sistemu. Hkrati pa se moramo 
zavedati, da se bo zaradi pospešene globalizacije in vsesplošnega pritiska na 
unifikacijo gospodarskega prava v mednarodni skupnosti tudi v prihodnje 
slovenski pravni red soočal s številnimi izzivi. 

55 Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40.
56 Zakon o bančništvu (ZBan-2) Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16– ZCKR, 41/17, 77/18 – 
ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US.
57 Zakon o zadrugah (ZZad) Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo. 
58 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20.
59 Povzeto po: Krajnc, V. (2006). Gospodarsko pogodbeno pravo. Ljubljana: GV založba, str. 33-38.
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UVOD
Za razvoj človeške skupnosti oziroma za njeno delovanje mora le-ta oblikovati 
določena pravila vedenja in ravnanja, katerih namen je preprečiti razkroj 
skupnosti.60 V pravnem redu ima posebno mesto pravna veja imenovana 
kazensko pravo. Ta pravna veja obsega sklop pravnih norm, ki urejajo 
legitimno možnost države kaznovati storilce kaznivih dejanj. Kazensko pravo 
je družben in političen pojav, v zgodovini katerega se zrcali razvoj človeške 
civilizacije in kulture. Zgodovino te pravne panoge lahko razumemo tudi kot 
postopno omejevanje neposrednega nasilja v družbenih odnosih in odnosih 
med ljudmi.61 Pravila o kaznovanju so se začela razvijati že v najzgodnejših 
fazah nastanka družbenega tkiva. Znameniti rimski rek »Ubi societas, ibi ius 
– Kjer je družba, tam je pravo« nakazuje na tesno povezanost kazenskega 
prava z družbo in njenim razvojem. V nadaljevanju bo obravnavan kronološki 
pregled razvoja sodobnega kazenskega prava na slovenskem od obdobja po 
drugi svetovni vojni pa vse do danes. 

KAZENSKO PRAVO JUGOSLAVIJE PO DRUGI SVETOVNI VOJI IN 
SLOVENSKO KAZENSKO PRAVO
Leta 1945, kmalu po koncu druge svetovne vojne, ko se je življenje v državi 
začelo postopoma umirjati in stabilizirati, se je hkrati začelo tudi postopno 
izpopolnjevanje kazenske zakonodaje. Hkrati z normalizacijo državnega 
in družbenega sistema, so bili tega leta sprejeti naslednji zakoni s področja 
kazenske zakonodaje:

• Zakon o zatiranju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže 
(aprila 1945)

• Zakon o zaščiti ljudskega premoženja (maja 1945)
• Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (avgusta 1945) ter
• Zakon o vrstah kazni (julija 1945)62.

60 Kranjc, J., Latinski pravni reki, 1998, str. 250.
61 Povzeto po Bavcon, L., Šelih, A., Korošec, D., Ambrož, M, Filipič, K., Kazensko pravo splošni del, 2017, 
str. 65.
62   Več o tem Bavcon, str. 91.

VIDA BIGEC

RAZVOJ KAZENSKEGA PRAVA NA SLOVENSKEM V OBDOBJU PO DRUGI 
SVETOVNI VOJNI DO DANES
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Rodilo se je kar nekaj zakonov, ki so želeli stabilizirati kazensko področje, 
vendar položaj na tem mestu še vedno ni bil zadovoljiv za tedanje razmere. Še 
vedno niso bila urejena vsa vprašanja, ki so se pojavljala v zvezi s kazenskim 
pravom. Prav te nestabilne razmere in številne praznine v pravni ureditvi so 
privedle do tega, da je Ljudska skupščina FLRJ (Federativne ljudske republike 
Jugoslavije) 4. decembra 1947 sprejela splošni del kazenskega zakonika, 
ki je začel veljati 12. februarja naslednje leto. To je bila prva zakonodajna 
celota s področja kazenskega prava, izdelana na podlagi sovjetskih vzorcev, 
ki pa je imela številne pomanjkljivosti. Da bi se odpravile prej omenjene 
pomanjkljivosti, se je začel pripravljati nov zakonik. Le-ta naj bi obsegal tudi 
posebni del, ki bi vključeval seznam tistih dejanj, ki so prepovedana in so zanje 
določene kazni. Ljudska skupščina FLRJ je zakonik sprejela 2. marca 1951, 
veljati pa je začel 1. julija 1951. Novo nastali zakonik je dosledno upošteval 
načelo zakonitosti in v zvezi s tem varoval državljane pred samovoljo oblasti 
in kršitvami njihovih pravic. V ta namen je odpravil analogijo in uvedel 
posebni del zakonika, ki je bil izraz zahteve, da so državljani bili lahko 
kaznovani le za dejanja, ki so bila določena kot kazniva dejanja, še preden 
so bila izvršena. Ta kazenski zakonik je povzdignil kazensko zakonodajo 
Jugoslavije na raven evropskih kazenskih zakonodaj.63 

Po drugi svetovni vojni je gospodarstvo doživelo velik razcvet. Bili smo 
priča sunkovitemu družbenemu razvoju ter hkrati tudi velikemu napredku 
kazenskopravne znanosti in drugih znanosti o kriminaliteti. Ponovno 
se je pojavila potreba po dopolnitvi in spremembi kazenske zakonodaje. 
H kazenskemu zakoniku je bilo takrat v ta namen sprejetih sedem novel. 
Najobsežnejša izmed vseh, ki je bila sprejeta konec junija leta 1959, je 
odpravila kazen dosmrtnega zapora in izvršitev smrtne kazni z obešanjem.64 
Jugoslavija je leta 1974 dobila novo ustavo, ki je priznala republikam veliko 
več samostojnosti in suverenosti. Novi ustavni sistem je zahteval uskladitev 
kazenske zakonodaje glede formalne in organizacijske strani. Tako je leta 
1977, po tem ko je bila 1. julija uveljavljena nova jugoslovanska kazenska 
zakonodaja, Slovenija prvič v svoji zgodovini dobila svoj kazenski zakon, ki 
sicer ni bil popoln, je pa navsezadnje izražal slovensko samostojnost

63 Bavcon, str. 92.
64 Zadnji obsojenec v Sloveniji, nad katerim je bila smrtna kazen dejansko izvršena, je bil Franc Rihtarič, 
ki je bil zaradi sedemdesetih kaznivih dejanj obsojen na smrt z ustrelitvijo. Smrtno kazen so izvršili 30. 
oktobra 1959 v gramozni jami pri Hočah. 
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tudi na tem področju.65 Vse do osamosvojitve so bile sprejete še nekatere 
modificirane spremembe in oblike kazenskega zakonika.

Osamosvojitev Slovenije je omogočila, da so se že jeseni leta 1991 začele 
priprave na novo in popolno slovensko kazensko zakonodajo. Kazenski 
zakonik (v nadaljevanju KZ) in Zakon o kazenskem postopku sta bila v 
Državnem zboru sprejeta septembra 1994, v veljavo pa sta stopila naslednje 
leto januarja. Leta 1999 je Državni zbor sprejel prvo novelo KZ (KZ-A). S 
to novelo so se pri številnih kaznivih dejanjih zvišale že predpisane kazni, 
zvišal pa se je tudi t. i. izjemni posebni maksimum zaporne kazni iz 20 na 30 
let. Leta 2004 je bila sprejeta novela KZ-B, ki je bila namenjena usklajevanju 
mednarodnih obveznosti Republike Slovenije s pravnim redom Evropske 
unije na kazenskem področju66.

Leta 2008 je bil sprejet nov Kazenski zakonik (KZ-1). Kot pomembnejšo 
spremembo je treba omeniti ponovno uvedbo kazni dosmrtnega zapora, 
ki je predpisana za nekatera najhujša kazniva dejanja. Obsežnejša novela 
tega zakonika (KZ-1B) je bila sprejeta leta 2011. Njen poglavitni cilj je bil 
korigirati tiste dele zakonika, na katere je bilo naslovljenih največ pripomb 
iz pravne znanosti in prakse. Od pomembnejših sprememb kaže poudariti 
preureditev skrajne sile, preureditev malomarnosti in ponovno ureditev 
varnostnih ukrepov medicinske narave.67 Do danes je bil KZ-1 kar nekajkrat 
noveliran (novele KZ-1C, KZ-1D, KZ-1E, KZ-1F, KZ-1G). 

ZAKLJUČEK
»Nullum crimen nulla poena sine lege praevia«. V skladu s tem načelom 
(načelom zakonitosti), ki je stopilo v ospredje v 18. stoletju hkrati s pojavom 
prvih kazenskih zakonikov, ne sme nihče biti kaznovan za dejanje, za katero 
zakon ni določil, da je kaznivo, še preden je bilo izvršeno. Sprejem kazenskega 
zakona leta 1977 je bil za Slovence zgodovinski dogodek. Takrat smo namreč 
prvič v naši zgodovini dobili kazenski zakon kot eno izmed konstitutivnih 
prvin samostojne in suverene državnosti68. Zanimivo je, da je Kazenski 
zakonik iz leta 1951 oziroma njegova novela iz leta 1959, kazen dosmrtnega 
zapora odpravila, skoraj 50 let za tem pa je bila ponovno uvedena. Smrtno 

65 Bavcon, str. 93.
66 Bavcon, str. 94.
67 Bavcon, str. 95.
68 Kazenski zakon Socialistične republike Slovenije, Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, Ljubljana, 
1977, str. XIII.
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kazen je Slovenija ukinila leta 1989, kar je potrdila z novo ustavo leta 199169.
Kazensko pravo je bilo in je še danes najznačilnejši atribut suverenosti.70 
Slovenci smo lahko zelo ponosni na razsežnosti, ki jih je dosegla slovenska 
kazenskopravna zakonodaja. Menim, da je naše kazensko pravo po svoji 
pozitivnopravni in teoretični pojavni obliki v tem obdobju zelo bogato.

V zgodovini beležimo kar nekaj poizkusov združevanja evropskih narodov. 
Eden izmed prvih poskusov se je zgodil v starem Rimu, ko je rimski imperij 
postal eden izmed največjih in najmogočnejših teritorijev z močno civilno 
upravo in vojsko. Rimski imperij je bil mnogo večji od ozemlja Evropske unije. 
O drugem poskusu govorimo, ko je Karel Veliki poskušal združiti evropske 
države v Sveto rimsko cesarstvo. Tretja združitev, katere poglavitni namen je 
bil zagotoviti mir, je bila uspešna, uresničila pa se je z nastankom Evropske 
unije.71 Zgodovinsko gledano namen združevanja ni bil vedno vzpostavitev 
miru, saj so nekateri voditelji kot sta Napoleon in Hitler, poskusila zavzeti 
tudi celoten kontinent.

Evropska unija je nastala z namenom vzpostavitve in zagotovitve trajnega 
miru po hudih posledicah druge svetovne vojne, v kateri so se države med 
seboj neusmiljeno bojevale. Nastopilo je težko obdobje krize in vse večja je 
bila težnja po zagotovitvi miru med državami. Prav ta pa naj bi se dosegel z 
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo (ESPJ, 1950). Obenem naj bi se s tem 
evropske države politično in gospodarsko povezale.72 ESPJ je pripomogla k 
premagovanju nezaupanja in napetosti med evropskimi državami po drugi 
svetovni vojni. Je prva ustanovitvena pogodba Evropske skupnosti, ki je 
prenehala veljati leta 2002.73

69 Zadnjemu so izrekli smrtno kazen Metodu Trobcu, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora petih 
žensk, ki jih je med občevanjem umoril in nato zažgal v krušni peči. Smrtna kazen mu je bila izrečena 25. 
novembra 1980. Sodbo je kasneje sodišče znižalo na 20 let zapora.
70 Šelih, A., Kazensko pravo kot zakonsko pravo, Pravna praksa, št. 46, 2007, str. 20.
71 Žitek, T. (2014). Zgodovinski razvoj evropske unije in širitev v prihodnosti z vidika primerjalnega 
prava (magistrsko delo). Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije.
72 <https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sl> (22. 11. 2020). 
73 <https://www.consilium.europa.eu/sl/history/?filters=1734> (22. 11. 2020).

LEJLA VELADŽIĆ

EVROPSKA UNIJA IN NJEN RAZVOJ



86

Idejo za ustanovitev zveze med državami je podal francoski zunanji minister 
Robert Schumann. V svoji deklaraciji je predlagal, naj se francosko-nemška 
proizvodnja premoga in jekla postavi pod nadzor skupne Visoke oblasti. 
Tako je bila leta 1951 v Parizu podpisana Pogodba o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Pogodbo je sprva podpisalo šest držav 
ustanoviteljic in sicer Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in 
Nizozemska. Danes po izhodu Združenega kraljestva šteje Evropska unija 
27 držav članic.

Kmalu je zveza med državami začela presegati namen, za katerega je bila 
vzpostavljena, saj se je začela pojavljati težnja po gospodarskih ciljih. S 
tem namenom sta bili v Rimu podpisani dve pomembni pogodbi, in sicer 
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Pogodba 
o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ESAE). Tako danes 
govorimo o treh ustanovitvenih pogodbah, ESPJ, EGS in ESAE.

Zgodovinsko pomemben akt, ki je prinesel spremembe, je zagotovo Enotni 
evropski akt (EEA), katerega cilj je bil vzpostavitev notranjega trga (območja 
brez notranjih meja) in vzpostavitev političnega sodelovanja med evropskimi 
državami.74 Notranji trg vsebuje štiri temeljne svoboščine, in sicer prost 
pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala.75

Prednost prostega prehajanja evropskih meja, ki jo še danes uživamo državljani 
Evropske unije, nam je prinesel Schengenski sporazum o odpravi mejnih 
kontrol. Prve države, ki so ta sporazum leta 1985 v luksemburškem Schengenu 
podpisale, so bile Belgija, Nemčija, Francija, Luksemburg in Nizozemska. 
Schengenski sporazum omogoča ljudem potovanja brez preverjanja potnih 
listov na notranjih državnih mejah. Kasneje je bil Schengenski sporazum 
vključen v zakonodajo Evropske unije z Amsterdamsko pogodbo.

Vez med državami se je še bolj okrepila s podpisom Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU)76, ki je prinesla korenite spremembe, saj se je z njo vzpostavila 
še tesnejša vez med državami in njenimi državljani. Prav tako se je z njo 
Evropska gospodarska skupnost preimenovala v Evropsko skupnost (ES), 
Pogodba o ustanovitvi evropske gospodarske skupnosti pa je postala Pogodba

74 Trstenjak, V.  in Brkan, M. (2018). Pravo EU, Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU. Ljubljana: 
GV Založba.
75 <https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sl> (22. 11. 2020).
76 Maastrichtska pogodba.
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o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES).77 

Korenite spremembe v pravni red Evropske unije je vnesla Lizbonska 
pogodba.78 Z njo so se spremenila imena pogodb. Pogodba Evropske unije 
je obdržala ime, Pogodba ES pa se je preimenovala v Pogodbo o delovanju 
Evropske unije. Spremenila se niso samo imena, temveč tudi oštevilčevanje 
členov iz obeh pogodb, zaradi česar je treba nameniti veliko natančnosti 
pri pregledovanju sodne prakse Sodišča EU. Spremenila so se tudi imena 
nekaterih institucij.79 Dve spremembi, ki sta odločilno vplivali na Evropsko 
unijo, sta bili, da se je odpravila stebrna struktura Unije, obenem pa je EU kot 
celota dobila pravno osebnost.80

Evropska unija je presegla poglavitni namen vzpostavitve miru ter posegla 
še na področje varstva človekovih pravic. Leta 2000 je bila razglašena Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je postala zavezujoča z Lizbonsko 
pogodbo. Kot je zapisano v Listini EU, Unija temelji na nedeljivih in 
univerzalnih vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti 
in solidarnosti; temelji na načelu demokracije in na načelu pravne države. 
Posameznika postavlja v središče svojih dejavnosti z vzpostavitvijo 
državljanstva Unije in oblikovanjem območja svobode, varnosti in pravice.81

Slovenija je postala članica Evropske unije 1. maja 2004. Pristop je pomenil, 
da se bo morala ustava Republike Slovenije spremeniti – dodan je bil člen 3. a, 
s katerim se je del suverenosti prenesel na Evropsko unijo. Hkrati s Slovenijo 
se je Evropski uniji pridružilo še devet novih držav (Češka, Estonija, Ciper, 
Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška). Govorimo o največji 
širitvi z vidika števila prebivalcev in držav.82

Za članstvo lahko zaprosi vsaka država, ki spoštuje vrednote83 Evropske 
unije.84 Prošnja se naslovi na Svet, o njej pa se obvestita nacionalni parlament 

77 Trstenjak, V.  in Brkan, M. (2018). Pravo EU, Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU. Ljubljana: 
GV Založba.
78 Lizbonska pogodba je bila podpisana 13. decembra 2007, veljati pa je začela 1. decembra 2009.
79 Komisija Evropskih skupnosti je postala Evropska komisija, Sodišče Evropskih skupnosti pa se je pre-
imenovalo v Sodišče Evropske unije.
80 Trstenjak, V.  in Brkan, M. (2018). Pravo EU, Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU. Ljubljana: 
GV Založba.
81 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, Uradni list Evropske unije, C 83/389, 30.3.2010, 2010/C 
83/02.
82 <https://www.consilium.europa.eu/sl/history/?filters=1734> (22. 11. 2020).
83 Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji, Uradni list C 326 , 26/10/2012.
84 Člen 49 Pogodbe o Evropski uniji, Uradni list C 326 , 26/10/2012.
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in Evropski parlament. Države morajo za pristop izpolnjevati Kobenhavenska 
merila, ki so sestavljena iz geografskih, političnih in ekonomskih pogojev.85

Treba je poudariti izjemen dosežek Evropske unije, saj je leta 2012 prejela 
Nobelovo nagrado za mir. Pridobila jo je za spodbujanje miru, sprave, 
demokracije in človekovih pravic v Evropi. Nobelov odbor je v utemeljitvi 
zapisal, da podeljuje to nagrado zaradi njene stabilizacijske vloge pri 
transformaciji večjega dela Evrope iz celine vojn v celino miru.86 Danes so 
ključne usmeritve Evropske unije enotni digitalni trg in trajnostni razvoj. 
Na drugi strani pa se sooča tudi z izzivi, ki jih prinašata migrantska kriza in 
pandemija COVID-19 …

Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin87 ščiti posameznika nasproti 
državi. Koncept človekovih pravic ne obsega samo upravičenja ampak 
tudi pravno varstvo. Človekove pravice so zagotovljene z univerzalnimi in 
regionalnimi mednarodnopravnimi instrumenti ter so del ustavno pravne 
materije in zakonov tako rekoč vseh držav – čeprav v različnem obsegu in z 
znatnimi razlikami pri njihovem dejanskem uresničevanju in spoštovanju. 
Do velikih razlik prihaja predvsem zaradi ideoloških, filozofskih, političnih, 
ekonomskih ali pragmatičnih zadržkov navkljub mednarodnim dokumentom 
najširše veljave, ki zavezuje večino držav k pravnemu in dejanskemu 
spoštovanju človekovih pravic.88

85 Trstenjak, V.  in Brkan, M. (2018). Pravo EU, Ustavno, procesno in gospodarsko pravo EU. Ljubljana: 
GV Založba.
86 <https://www.consilium.europa.eu/sl/history/?filters=1734> (22. 11. 2020).
87 Razlikovanje med pojmoma človekove pravice in svoboščine izvira iz racionalističnega pojmovanja 
naravnega prava in države kot posledice družbene pogodbe. Pravice naj bi omogočale človeku nasproti 
državi pravovarstveni zahtevek, pravico do tožbe in izvršbe. Pravice torej enačimo s pravnim razmerjem 
posameznika do države, pri čemer je posameznik samostojen nasproti državi, ustava pa mu zagotavlja 
pravne možnosti za uveljavljanje določenih pravic (na primer: volilno pravico). Svoboščine pa pojmujemo 
kot pravni status, ki ga posamezniku priznava ustava zoper posege države v njegove temeljne vrednote 
(svoboda gibanja, veroizpovedi, mišljenja). Pomenijo pravno razmerje države do posameznika. Pojem 
svoboščin običajno uporabljajo ustave za označitev nekaterih klasičnih osebnostnih in političnih pravic.
Temeljne (človekove) pravice so v ustavi v precejšnjem obsegu opredeljene kot svoboščine.
Nekateri mednarodni pravni akti uporabljajo izraz človekove pravice (Splošna deklaracija človekovih 
pravic, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin), drugi pa izraz temeljne pravice 
(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah), čeprav je njihova vsebina pretežno enaka.
88 Zagorc, S., Ustavno pravo, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, 2016, str. 698-700.
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Začetek razvoja človekovih pravic najpogosteje povezujemo z nastankom 
moderne države. V 17. stoletju se je v okviru meščanske liberalne države 
razvila moderna država. Liberalizem se je zgodovinsko gledano najprej 
pojavil v 17. stoletju v Angliji, nato pa se je razvil tudi v Franciji in v drugih 
državah kontinentalne Evrope. Iz filozofije liberalizma se je porodila tudi 
zahteva po takšni državi, ki mora predvsem zagotavljati naravne oziroma 
temeljne človekove pravice.89 Vredno je poudariti, da prave začetke sodobne 
zasnove človekovih pravic dobimo šele v 17. in 18. stoletju, medtem ko so se 
njihovi zametki pojavili že mnogo prej. 

Korenine človekovih pravic segajo v Babilon, 18. stoletje pr. n. št., kjer 
v Hamurabijevem zakoniku, zasledimo obrise domneve nedolžnosti, 
poštenega plačila za opravljeno delo in zaščite zasebne lastnine. V asirskih 
in hetitskih pravilih so bili vzpostavljeni standardi, na podlagi katerih so bile 
pravice posameznika spoštovane s strani drugih.90 Pravno kulturo zahodne 
civilizacije so zaznamovali zametki človekovih pravic, vidni skozi filozofska 
besedila znanih antičnih filozofov91 in religiozna besedila, poleg Stare in Nove 
zaveze Svetega pisma tudi Koran. Prav krščanstvo izhaja pri proučevanju 
človekovih pravic iz zavesti o svojevrstnem odnosu med posameznikom in 
skupnostjo.92 

Krščanstvo je s svojimi vrednotami pripomoglo k razvoju človekovih 
pravic, pa vendar naslednja poglavja v zgodovini krščanstva za seboj pustijo 
dolgoletne Križarske vojne. Večletni spopadi so ob številnih žrtvah vojne 
in vse resnejšim razkolom med krščanstvom in islamom pustili tudi svoje 
ekonomske posledice, ki jih je čutilo plemstvo preko večjih davkov. Večje 
zahteve kralja Ivana Brez zemlje so botrovale oboroženemu uporu angleškega 
plemstva, ki si je izborilo Veliko listino o svoboščinah – Magna Carta 
Libertatum iz leta 1215.93 Večina knjig Magno Carto omenja kot prelomni 
zgodovinski dokument, kot simbol začetka angleškega parlamentarizma, 
enega prvih zapisov ustavnega prava in osebnih svoboščin. S tem pomembnim 
zgodovinskim dokumentom je prvič priznana osebna svoboda določenemu 
sloju prebivalstva (plemstvu) in zahteva, da mora oblast delovati v mejah 

89 Cerar, M. et al., Uvod v pravoznanstvo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2013, str. 54.
90 Zagorc, S., Ustavno pravo, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, 2016, str. 711.
91 Pa naj kot primer navedem samo Platonov pogled na naravno pravo in naravne pravice, ki so bile 
pozneje podlaga za univerzalno naravo človekovih pravic.
92 Lampe, R., Pravo človekovih pravic, Uradni list, Ljubljana, 2010, str. 51.
93 Zmotno je mišljenje, da je sprejem Magne Carte leta 1215 prinesel mir, saj je formalno listina veljala 
zgolj tri mesece. Sledila ji je spremenjena različica iz leta 1216 in kasneje tretja različica iz leta 1225.
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prava.

Vendar so kasnejša proučevanja94 pripeljala do tega, da dokument kljub 
vsemu ni bil tako prelomen in unikaten, kot se velikokrat prikazuje. Angleški 
plemiči so namreč samovoljnega kralja želeli pripraviti k spoštovanju starega 
prava in običajev dežele. Zapisi primerljivih dokumentov – Privilegiode la 
Union95, Zlata bula96,  Georgenberški privilegij97, Konstanški mir98, ki so 
nastali v 12. in 13. stoletju, pa kažejo, da Magna Carta v svojem času vseeno 
ni bila tako unikatna, ne po vsebini in ne po obliki.99 Vsi omenjeni dokumenti 
namreč pričajo o primerljivi vsebini – omejevanju vladarja na račun večje 
moči plemstva.100 Vsekakor pa drži dejstvo, da je Magna Carta dolgoročno 
vplivala na razmerja političnih moči med kraljem in plemstvom in da je za 
seboj pustila pomemben pečat. Njen vpliv se kaže v prihodnjih prelomnih 
dokumentih o varovanju človekovih pravic v Angliji, predvsem Habeas 
Corpus Act sprejet leta 1679. Gre za prvi akt v zgodovini, ki vsebinsko varuje 
osebne svoboščine posameznika v kazenskem postopku.

Deset let pozneje (leta 1689) je angleški parlament sprejel tudi Listino pravic 
oziroma Zakon o pravicah (Bill of Rights), ki določa položaj posameznika v 
razmerju do oblasti ter utrjuje poglavitna načela omejitve kraljeve oblasti. 
Naslov Bill Of Rights ima tudi prvih deset amandmajev iz leta 1791 in še 
nekaj pozneje sprejetih amandmajev k ustavi Združenih držav Amerike, ki 
urejajo človekove pravice in svoboščine.101

Historični proces osvobajanja človeka z vidika človekovih pravic se nadaljuje 
v razsvetljenstvu. Drzni dokument, ki ga je navdihnilo pisanje racionalističnih 
političnih filozofov Thomasa Hobbesa, Johna Lockeja in Jean-Jacquesa 

94 Holt, J. C.: Magna Carta(3. izdaja), Cambridge University Press, Cambridge 2015.
95 Sprejet leta 1287 v Aragoniji. Kralj Alfonso III. je omejil svojo oblast in priznal privilegije svojim vaza-
lom. Tako je bil le še prvi med enakimi.
96 Leta 1222 kralj Andrej II. na Madžarskem podeli svojim vazalom Zlato bulo, ki določa osnovne pravice 
in privilegije svojemu plemstvu ter omejil svojo moč.
97 Georgenberški privilegij za štajersko plemstvo iz leta 1186, ko je na Georgenbergu pri Ennsu prišlo do 
omejevanja vladarjeve moči.
98 Friderik Barbarossa Italijanskim mestom (leta 1183) podeli določeno upravno in politično avtonomijo.
99 Škrubej, K.,Magna Carta 1215?: Simbolne kontinuitete in prelomi. Vzporednice in vplivi, v: Pravna 
praksa, Leto 34, št. 31/32 (2015),  Škrubej, K., Magna Carta 1215, slavna določba 39 in vloga pravnikov 
pri konstrukciji družbene realnosti v službi politike, v: Pamfil: časnik slušateljev juridične fakultete v 
Ljubljani, št. 12 (2015).
100 Holt, J. C.: Magna Carta (3. izdaja), Cambridge University Press, Cambridge 2015.
101 Zagorc, S., Ustavno pravo, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, 2016, str. 712-713.
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Rousseauja, je v revolucionarnem ozračju dobil pomembno podobo. 

Najbolj trajna zapuščina francoske revolucije je tako bila Deklaracija o 
pravicah človeka in državljana, sprejeta leta 1789. Deklaracija izhaja iz 
naravnopravnih idej, da se vsi ljudje rodijo z določenimi pravicami, ki jih je 
oblast dolžna zaščititi in spoštovati. Koncept človekovih pravic je tako postal 
del ustavne materije v ameriški in francoski ustavi, temu pa so sledile tudi 
druge ustave po Evropi. Zahteva po vključevanju človekovih pravic v ustavo 
v 19. stoletju zaznamuje poleg ustav nekaterih nemških dežel102, švedsko 
(1809), špansko (1812), norveško (1814), belgijsko (1931), sardinsko (1848), 
dansko (1849), prusko (1850), švicarsko (1874) in avstro-ogrsko ustavo 
(1848).103 Slednja je postala eno izmed osrednjih vprašanj ob izbruhu 
revolucije. Vsebina ustav tega časa (1848-1918) pa obsega tudi poglavja 
človekovih pravic.104

Obdobje je poleg političnih sprememb opazno zaznamovala industrijska 
revolucija, ki se je konec 18. stoletja pojavila najprej v Britaniji, nato pa se 
je v 19. stoletju razširila po Evropi. Sprememba v urbano družbo in začetki 
kapitalistične družbe so precej hitro pripeljali do izkoriščanja delavcev. 
Posledično so se začele oblikovati težnje po zagotovitvi delovnih in socialnih 
pravic, ki bi ščitile človekovo dostojanstvo.

Pomembno zgodbo zgodovine so 28. junija 1914 ožigosali streli Gavrila 
Principa v Sarajevu, ki so sprožili „Veliko vojno“ in v bojevanje vključili 
kar tri četrtine človeštva. Kot pozitiven izplen po koncu vojne leta 1919, je 
treba omeniti weimarsko ustavo v Republiki Nemčiji, ki je veljala za vzorno 
in napredno ureditev tako državljanskih in političnih kot ekonomskih in 
socialnih pravic. Njeni temelji pa se naslanjajo na liberalni in demokratični 
koncept državne ureditve. Nemčija je kot poraženka v prvi svetovni vojni 
morala sprejeti marsikateri kompromis, ki se je v naslednjih desetletjih 
vračal kot usodni bumerang in liberalna ustava je bila nedvomno eden izmed 
njih.105

102 Ustave Bavarske (1818), Badna (1818), Württemberga (1819) in Hessen-Darmstadta (1820) so 
vključevale razmeroma obširne kataloge temeljnih pravic človeka in državljana.
103 Lampe, R., Pravo človekovih pravic, Uradni list, Ljubljana, 2010, str. 71
104 Pa naj za primer navedem Pillersdorfovo (aprilsko) ustavo, ki je v tretjem poglavju obsegala razmero-

ma širok katalog temeljnih pravic človeka in državljana.                                                  
105  Lampe, R., Pravo človekovih pravic, Uradni list, Ljubljana, 2010, str. 73.



92

Prvi svetovni vojni, ki nikakor ni bila vojna, ki bi končala temačno dobo v 
Evropi in po svetu, je sledila druga svetovna vojna. Divjanje spopadov po 
Evropi se je razplamtelo na Atlantski ocean, severnoafriške puščave in druga 
prizorišča morije, ki so terjala 50 milijonov človeških življenj. Izprijenost 
te vojne, ki je po svoji grozljivosti in daljnosežnosti presegla vse dotedanje 
vojne, je vrh dosegla s holokavstom, namernim iztrebljanjem judovske rase 
v Evropi in s prvo uporabo jedrskega orožja ob koncu vojne. Razdejanje in 
globoka vsesplošna kriza, ki je vladala v svetu po drugi svetovni vojni, je 
terjala odločen odgovor za varovanje človekovih pravic in dostojanstva. 

Obširno so se človekove pravice začele razvijati po drugi svetovni vojni, 
pobudo za kodifikacijo pa je nosila Organizacija združenih narodov (OZN). 
Ustanovna listina OZN106 je vključila razvoj in spodbujanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin med svoje glavne cilje. S Splošno deklaracijo 
človekovih pravic107, ki je bila sprejeta leta 1948, je bila določena poglavitna 
vsebina, ki je konkretizirala določbe Ustanovne listine OZN. Sledilo je 
sprejetje drugih pomembnih aktov in pogodb. Med njimi sta posebno 
pomembna Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah108 ter Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah109, ki 
skupaj s Splošno deklaracijo človekovih pravic sestavljata Listino temeljnih 
človekovih pravic, ki je danes temelj vsega mednarodnopravnega varstva 
človekovih pravic.110

Poleg univerzalnih dokumentov o človekovih pravicah in svoboščinah 
so bili sprejeti tudi različni dokumenti regionalnega pomena. Za razvoj 
prava človekovih pravic v Sloveniji je še posebej pomembna Konvencija o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (tako imenovana Evropska 
konvencija o človekovih pravicah), sprejeta leta 1950 v okviru Sveta Evrope111. 

106 Ustanovna listina OZN je bila podpisana v San Franciscu 26. junija 1945. Z resolucijama Generalne 
skupščine št. 1991 A in B (XVIII) z dne 17. decembra 1963 so bile sprejete spremembe 23., 27. in 61. člena, 
z resolucijo Generalne skupščine št. 2101 (XX) z dne 20. decembra 1965 sprememba 109. člena, dodatna 
sprememba 61. člena Ustanovne listine OZN pa je bila sprejeta z resolucijo Generalne skupščine št. 2847 
(XXVI) z dne 20. decembra 1971.
107 Sprejela jo je  Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na tretjem zasedanju v Parizu 
10. decembra 1948.
108  Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A 
(XXI). Veljati je začel 3. januarja 1976 v skladu s 27. členom.
109 Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A 
(XXI). Veljati je začel 23. marca 1976 v skladu s 49. členom.
110 Türk, D., Temelji mednarodnega prava, str. 138.
111 Svet Evrope je bil ustanovljen s Statutom Sveta Evrope, 1949 v Londonu.
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Poleg Evropske konvencije o človekovih pravicah pa ne smemo spregledati 
še drugega pomembnega dokumenta – Evropske socialne listine, poleg tega 
pa so pomembne tudi druge evropske konvencije. Na primer Konvencija o 
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965), Konvencija proti mučenju 
(1984), Konvencija o otrokovih pravicah (1989) ipd.112 

Obdobje po drugi svetovni vojni, ko je prišlo do zavedanja, kaj lahko prinese 
zloraba nedemokratično usmerjene politične elite v državah, je bilo prelomno 
za varstvo človekovih pravic tudi na ravni držav. Oblikovati so se začeli sistemi 
usmerjeni predvsem v izgradnjo in realizacije človekovih pravic. Moderne 
ustave in drugi akti v Zahodni Evropi so namenili pomembno mesto in 
odmerjali velik del besedil varstvu človekovih pravic. Nekatere ustave so tako 
nastale povsem na novo, spet druge so doživele večje ali manjše spremembe. 
Na drugi strani železne zavese pa so države še naprej zlorabljale različne 
družbeno-teoretične in filozofske ideje ter zanikale in zatirale človekove 
pravice in načela liberalne države. 

Do korenitih sprememb je prišlo komaj po koncu hladne vojne oziroma po 
zlomu sovjetskega realsocializma (komunizma), v Evropi in v preostalem 
svetu je prišlo do (re)afirmacije moderne države - tj.  demokratične, pravne 
in socialne države, ki spoštuje človekove pravice.113. Številne države so tako 
doživele korenito politično preobrazbo, ki se je zrcalila tudi v njihovem 
ustavnem razvoju. Politične spremembe so se odražale tudi v Sloveniji in v 
zasnovi moderne ustave, ki jo je mogoče primerjati z ustavami v sodobnih 
parlamentarnih državah.

Drugače kot ureditev v nekdanji jugoslovanski državi, ki v praksi ni spoštovala 
demokratičnih načel pluralizma in ni celovito zagotavljala človekovih pravic 
in svoboščin, je od samega začetka nove ureditve že z osamosvojitvijo Slovenije 
največji poudarek dan spoštovanju človekovih pravic in svoboščin.114

Za Slovenijo je nedvoumno pomembno pravno varstvo, ki ga zagotavlja 
Evropska konvencija o človekovih pravicah, vendar ali smo se tega zavedali že 
od začetka? V Sloveniji je do obsodbe v zadevi Rehbock (28. novembra 2000) 
veljalo, kot rad poudari Ribičič, da je zadnja instanca na področju varstva 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin Ustavno sodišče, nad katerim je le 

112 Zagorc, S., Ustavno pravo, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, 2016, str. 722-723.
113 Cerar M., et al., Uvod v pravoznanstvo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2013, str. 57.
114 Zagorc, S., Ustavno pravo, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, 2016, str. 728-729.
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še modro nebo. Odločilen pomen predstavlja 8. člen slovenske ustave, da se 
ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. Z 
ratifikacijo EKČP je leta 1994 prepustila določeno stopnjo svoje suverenosti 
Evropskemu sodišču za človekove pravice. Ta obsodba in druge, ki so sledile, 
so pripeljale do sprememb v aktivnostih Ustavnega sodišča, ki se pogosteje 
sklicuje na EKČP in na razlago konvencije v sodbah ESČP.115

Evropska unija, ki je primarno nastala kot gospodarsko interesna 
skupnost, na začetku ni imela mehanizma, ki bi zavezoval Evropsko unijo 
in njene organe k spoštovanju človekovih pravic. Ta manko se je reševal s 
spoštovanjem človekovih pravic kot splošnih načel prava EU, ki se črpajo iz 
Evropske konvencije o človekovih pravicah in skupnih ustavnih tradicij držav 
članic, kar je razvila sodna praksa Sodišča EU. Leta 1999 je kot tretji poskus 
uspel predlog Evropskega sveta za oblikovanje Listine temeljnih pravic EU, 
ki je bila proglašena leta 2000 v Nici. Listina EU o temeljnih pravicah je z 
uveljavitvijo Lizbonske pogodbe leta 2009 pridobila pravno veljavo in postala 
del primarnega prava EU.116 Listina vsebuje širok katalog temeljnih pravic. 
Vsebuje enake pravice kot EKČP in tudi dodatne oziroma drugačne pravice, 
na primer pravice, ki jih vsebuje Evropska socialna listina, pravice, varstvo 
katerih je razvilo Sodišče EU v svoji sodni praksi, ali pravice, ki so specifične 
za Evropsko unijo (na primer, 39. člen Listine, pravica voliti ali biti voljen na 
volitvah v Evropski parlament).117

Zanimivo se mi zdi poudariti, da še preden je Listina EU postala pravno 
zavezujoča, se je nanjo občasno že sklicevalo Sodišče EU118, posebej pogosto 
pa generalni pravobranilci.119 V novejši sodni praksi se Sodišče EU vse 
pogosteje sklicuje na listino tudi v obrazložitvi sodb.

Na tem mestu je vredno še enkrat poudariti pomembno razliko po pristojnosti 
sodišča, ki odloča. Medtem ko je za razlago in odločanje o kršitvah Listine 
EU o temeljnih pravicah pristojno Sodišče EU, je za razlago in odločanje 
o kršitvah EKČP pristojno Evropsko sodišče za človekove pravice v 
Strasbourgu.120

115 Ribičič, C., Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, str. 169-171.
116 Varstvo temeljnih pravic je opredeljeno v 6. členu PDEU. 
117 Trstenjak, V., Brkan, M., Pravo EU, str. 200.
118 Trstenjak, V., Slovenske misli o mednarodnih odnosih in pravu, str. 193-195.
119 Glej sklepne predloge generalne pravobranilke Trstenjak v zadevi C-350/06, Schultz-Hoff z dne 24. 1. 
2008, ECLI:EU:C:2008:37.
120 Trstenjak, V., Brkan, M., Pravo EU, str. 81-83, 200.
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Človekove pravice, ki so doživele korenito prenovo po drugi svetovni vojni 
pa pomenijo nekaj drugega kot človekove pravice danes. Človekove pravice 
so odsev razmer v družbi.

Družbene spremembe nam danes predstavljajo nove izzive in posledično 
zahtevajo nastanek novih temeljnih človekovih pravic. Človekova pravica 
do interneta. Internet postaja temeljno komunikacijsko in informativno 
sredstvo sodobne družbe. Človekova pravica do vode, ki smo jo med drugim 
že vpisali v ustavo. Pa tudi epidemija, ki je države postavila na preizkus, kako 
zagotavljati varstvo človekovih pravic. Zato gre pričakovati, da se bo razlaga 
temeljnih človekovih pravic razvijala tudi v prihodnje.

Seveda je treba hkrati ponovno opozoriti na razliko med normativno ravnjo 
in realno situacijo spoštovanja človekovih pravic.

Svoboda izražanja je ena temeljnih človekovih pravic, določena v 10. členu 
Evropske konvencije o človekovih pravicah (v nadaljevanju: Konvencija). 
Vključuje »svobodo mišljenja ter sprejemanja in sporočanje obvestil in idej 
brez vmešavanja javne oblasti.« Kot taka je opredeljena tudi v 39. členu Ustave 
Republike Slovenije in 11. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) poudarja, da 
svobodno izražanje ne velja le za informacije, ki so pozitivno sprejete, ampak 
tudi tiste, ki žalijo, šokirajo ali motijo. Na podlagi tega je ESČP 16. januarja 
2018 obsodilo Slovenijo za kršitev svobode izražanja v zadevi Čeferin proti 
Sloveniji (opravilna št. 40975/08).

Odvetnik Peter Čeferin je na ESČP vložil tožbo proti denarni kazni, ki jo je 
prejel dvakrat zaradi kritičnih izjav o sodišču in sodnih izvedencih. Čeferin 
je v kazenskem postopku zastopal obdolženca trikratnega umora, ki mu 
je grozila zaporna kazen v višini 30 let. Na končni obravnavi leta 2004 na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani je Čeferin izpodbijal zanesljivost mnenj sodnih 
izvedencev in predlagal postavitev novega izvedenca psihiatra ter psihologa. 
Trdil je, da oba izvedenca »onesmišljeno nakladata« ter jima pripisoval 

SVOBODA IZRAŽANJA ODVETNIKOV

EVA VERVEGA 
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šibkost v svoji stroki in zatekanje k »metodam, ki jih ne razumeta, in k 
metodam iz kamene dobe.« Hkrati je državnemu tožilcu očital prikrivanje 
rezultatov preizkusa z detektorjem laži. Odvetnik je bil zaradi teh izjav, ki so 
po mnenju Okrožnega sodišča žaljiva, marca 2004 obsojen na denarno kazen 
v višini 150.000 slovenskih tolarjev, približno 625 EUR. 

Čeferin je na to podal pritožbo na Višje sodišče v Ljubljani. Pripomnil je, da 
njegov namen ni bilo žaljenje, ampak je želel le opozoriti na nesprejemljiv način 
izdelave mnenj, ki je vplival na zaporno kazen. Opozoril je na zastraševalni 
učinek kaznovanja zagovornikov in posledični poseg v svobodo izražanja. 
Višje sodišče je njegovo pritožbo zavrnilo in ga drugič oglobilo v višini 400.000 
SIT, približno 1.670 EUR, zaradi ustnih in pisnih žaljivih izjav v pritožbenem 
postopku. Čeferin je državnega tožilca obtožil prikrivanja ključnih dokazov, 
delo sodnih izvedencev je opisal kot »malomarno in narcistično vedenje«, 
postopek prvostopenjskega sodišča pa je imenoval »pravosodna farsa, ki je 
še ni konec«. Proti temu sklepu se je Čeferin marca 2005 pritožil, a ga je 
Vrhovno sodišče zavrnilo. Ugotovilo je namreč, da so sodišča dolžna varovati 
osebno dostojanstvo drugih procesnih udeležencev. Tudi Ustavno sodišče je 
odklonilo njegovo ustavno pritožbo, kjer se je skliceval na kršitev 10. člena 
Konvencije in 39. člena Ustave RS. Druge ustavne pritožbe zoper odločitev 
Vrhovnega sodišča niti ni sprejelo v obravnavo. Ker so vse institucije zavrnile 
njegova pravna sredstva, je zaradi kršitve človekove pravice tožil Slovenijo 
pred ESČP.

Čeferin je zatrjeval kršitev 10. člena Konvencije, kajti njegove izjave naj bi 
bile v mejah sprejemljive kritike. Meni, da so sodišča prezrla dejstvo, da je 
zagovarjal stranko, ki ji je grozila najstrožja kazen. Poleg tega se je oprl na 
denarno kazen kot neustrezen ukrep sodišča, saj niso upoštevali drugih blažjih 
ukrepov in niti pojasnili niso, zakaj ne bi zadoščala najmanjša z zakonom 
določena denarna kazen. Sicer pa sta tudi izvedenca imela možnost vložiti 
zasebno kazensko ali civilno tožbo proti njemu. Vlada je v obrambi naprej 
vztrajala, da so Čeferinove žaljive vrednostne sodbe presegle sprejemljivo 
kritiko in zatrdila, da denarna kazen ni previsoka.

Po mnenju ESČP so pripombe Čeferina podane v okolju, kjer je treba 
stranko intenzivno zagovarjati in domača sodišča niso upoštevala njegove 
kritike v kontekstu in obliki, v kakršni je bila podana. Glede vrste in dejanske 
podlage izpodbijanih izjav se je ESČP opredelilo, da izjave ne predstavljajo 
neupravičenih osebnih napadov, saj so kritike usmerjene izvajanju nalog 



97

organov, in da bi se Čeferinu morala dati priložnost, da se brani. Upoštevaje 
vse ugotovljene kriterije je ESČP potrdilo kršitev 10. člena Konvencije.

Čeferin je povrhu zatrjeval tudi kršitev nepristranskosti po 6. členu 
Konvencije, saj je bil eden izmed ustavnih sodnikov poročen s sodnico, ki je 
sodelovala pri odločanju o pritožbi. Vlada je ugovarjala, da je bil omenjeni 
sodnik izločen, a pritožnik zaradi pisne napake s tem ni bil seznanjen. ESČP 
je očitek zavrglo, saj sodnik ni sodeloval pri obravnavi pritožnikove ustavne 
pritožbe.

Čeferin se je naslanjal na 41. člen Konvencije in terjal povrnitev denarne 
kazni v višini 2.295 EUR ter 15.000 EUR zaradi kršitve 6. in 10. člena 
Konvencije. Skliceval se je na svoj ugled, ki je bil zaradi postopka prizadet. 
ESČP je sprejelo zahtevo premoženjske škode za plačilo prve denarne kazni, 
druge pritožnik niti ni plačal. V zvezi z nepremoženjsko škodo mu je ESČP 
dodelilo 2.400 EUR zaradi kršitve 10. člena Konvencije. Poleg tega so mu 
prisodili 3.000 EUR za pokritje stroškov in izdatkov.

ESČP je soglasno razsodilo, da so očitki o kršitvi 10. člena sprejemljivi, ostalo 
je nesprejemljivo. S šestimi glasovi proti enemu je izreklo kršitev 10. člena 
Konvencije in Republiki Sloveniji naložilo stroške v skupni vrednosti 6.200 
EUR. Proti je bil zgolj slovenski nadomestni sodnik, ki se je v odklonilnem 
ločenem mnenju skliceval na napačen prevod žaljivih izjav Petra Čeferina v 
angleščino in prav zato ESČP naj ne bi presodilo izjave kot žaljive.121

Iz sodne prakse ESČP lahko zaključimo, da je pri vsakem postopku 
nedvomno treba sprejeti argumente z vseh strani, kljub temu da so ti ostrejši, 
kot tudi konstruktivno kritiko. Le tako se namreč zagotovi pošteno sojenje, 
ker s trenutkom, ko se poseže v zagovornikovo pravico do svobode izražanja, 
se poseže v pravico njegove stranke.

121 Povzeto po sodbi Čeferin proti Sloveniji, št. 40975/08 z dne 16. 1. 2018. Dostopno, dne 27. 11. 2020, 
na: http://www2.gov.si/dp-rs/escp.nsf.
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Kako je COVID-19 zamajal temelje človekovih pravic

»Ukrepi proti COVIDU-19 so nujni, vendar morajo biti njihove posledice za 
zasebnost in svoboščine sorazmerne in začasne.«122

Pandemija COVID-19 je postavila države pred preizkus zajezitve širjenja 
virusa in s tem ne le zamajala vsesplošnih svetovnih temeljev, temveč tudi 
temelje človekovih pravic. V Sloveniji smo epidemijo na podlagi 7. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju ZNB)123 prvič razglasili 12. 
marca 2020 z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije;124 dan za tem, ko je 
Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo, nato pa ponovno 
18. oktobra 2020.125 Vlade so že od samega začetka pri sprejemanju ukrepov 
morale upoštevati varovanje človekovih pravic, na kar opozarja tudi Evropska 
mreža nacionalnih institucij za človekove pravice.126 Ker so kurativni ukrepi 
omejeni, saj učinkovitega cepiva še ni, je preventiva primarnega pomena. 
Najbolj učinkovit preventivni ukrep pa je žal popolna ukinitev javnega 
življenja, zato države postopoma uvajajo ukrepe na področju omejevanja 
gibanja in zbiranja ljudi.127

122 Evropski parlament, Covid 19: digitalni nadzor, meje in človekove pravice. 26. 6. 2020. 
Dostopno na:  https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/odziv-eu-na-izbruh-
koronavirusa/20200618STO81514/covid-19-digitalni-nadzor-meje-in-clovekove-pravice [30.11.2020].
123 Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP 
in 142/20. 
124 Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republi-
ke Slovenije. Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20.
125 Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Uradni 
list RS, št. 146/2020. 
126 Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice, Sedaj je čas za solidarnost človekovih 
pravic: potreba po človekovih pravicah v odzivu Evrope na COVID-19, april 2020. Dostopno na: https://
www.varuh-rs.si/fileadmin/Koronavirus/ENNHRI_STATEMENT_-_A_-_23.4.2020_-_prevod_SI 
[30.11.2020]. 
127 Lendaro, K., Represija in človekove pravice v povojnem obdobju in kriznih razmerah zaradi epidemije 
v Sloveniji, Fakulteta za varnostne vede UM, 2020.

Nina Kotnik in Špela Beranič

POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE IN NJIHOVA LEGITIMNOST V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19
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Poleg mnogih vprašanj, ki se trenutno pojavljajo, največji problem predstavlja 
uravnovešenje varnosti na eni strani in zagotavljanje človekovih pravic na 
drugi, pri čemer meniva, da je edina rešitev presoja sorazmernosti. 

Aktivno ravnanje s strani države je v primeru pojava nalezljivih bolezni 
predpostavljeno z Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah,128 ki s točko c) drugega odstavka 12. člena določa, da 
morajo ukrepi, s katerimi si države prizadevajo polno uresničitev pravice do 
najvišjega dosegljivega standarda fizičnega in mentalnega zdravja, obsegati 
tudi ukrepe za preprečevanje in zdravljenje epidemičnih bolezni ter nadzor 
nad njimi.129 Sprejetje ukrepov z namenom zajezitve širjenja virusa in hkrati 
varovanja fizičnega in mentalnega zdravja je omogočeno tudi na podlagi 16. 
člena Ustave RS (v nadaljevanju URS)130, ki določa, da je človekove pravice 
in temeljne svoboščine izjemoma dopustno začasno omejiti v vojnem ali 
izrednem stanju, vendar samo za čas trajanja tega stanja ter v obsegu, ki 
ga takšno stanje zahteva, na način, da ukrepi niso diskriminatorni. Pri tem 
moramo biti pozorni, da se določene ustavne pravice ne smejo omejiti niti v 
primeru vojnega ali izrednega stanja (gre za pravice po členih 17, 18, 21, 27, 28, 
29 in 41 URS).131 URS v 92. členu določa, da se izredno stanje lahko razglasi, 
kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države. Ob tem pa izrednega 
stanja iz opredeljenega člena ne smemo enačiti z izrednimi razmerami.132 
Hkrati je pri vsakršni omejitvi človekovih pravic treba upoštevati načelo 
sorazmernosti, saj je še tako invaziven ukrep lahko legitimen, če kritično 
stanje to zahteva in je ukrep pretehtan s posledico.133 

Težko je torej reči, da se v Sloveniji nad nami izvaja represija, čeprav so 
bili sprejeti izjemno restriktivni in invazivni ukrepi. Govorimo o posegu 
v pravico do svobode gibanja po 32. členu URS, zbiranja ter združevanja 
po 42. členu URS, prepovedi posrednega ponujanja in prodajanja blaga 

128 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Generalna skupščina Združenih 
narodov, 16. 12. 1996. 
129 USRS Odločba U-I-83/20.
130 Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a.
131 F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc. Ustavno pravo. Ljubljana, Pravna fakulteta, 2016
132 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
133 Novak, Izredne razmere, Ius-info, April 2020,  Ius-info. Dostopno na: https://www.iusinfo.si/medij-
sko-sredisce/kolumne/261266  [30.11.2020].
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in storitev (poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena 
URS), o zaprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov, javnega prevoza in konec 
koncev tudi o obveznem nošenju mask na prostem. Poleg navedenih je eden 
spornejših posegov v zasebnost posredovanje zasebnih podatkov o osebah, 
ki prestajajo karanteno, s strani NIJZ policiji.134 

Ukrep, ki je prejel največ kritik s strani javnosti, je stopil v veljavo s sprejemom 
Odloka o splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in 
površinah RS ter prepoved gibanja izven občin.135 Gre za pravico do svobode 
gibanja, ki jo je na podlagi drugega odstavka 32. člena URS mogoče omejiti 
z zakonom, vendar med drugim samo z namenom preprečitve širjenja 
nalezljivih bolezni. Ukrepe, ki jih je vlada dolžna sprejeti, nadalje konkretizira 
ZNB, ki v 3. členu ločuje med splošnimi in posebnimi ukrepi in zatem v 
39. členu daje podlago za sprejem ukrepov, s katerimi je prepovedano oz. 
omejeno gibanje prebivalstva, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive 
bolezni. Vse pravkar omenjene določbe so podlaga ukrepom, ki so trenutno 
v veljavi.136 

Čeprav so glede na resnost situacije v drugi polovici meseca marca ukrepi za 
večino bili sprejemljivi, pa je zgoraj omenjeni Odlok že bil predmet odločanja 
Ustavnega sodišča zaradi vložene pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti, 
ki pa jo je Ustavno sodišče zavrnilo na podlagi testa sorazmernosti.137 Na 
podlagi tega je Sodišče sprva preučilo, ali je zakonodajalec zasledoval ustavno 
dopusten cilj ter nujnost, primernost in sorazmernost tega ukrepa. Ustavno 
dopusten cilj je bil zasledovan, saj je bil Odlok sprejet z namenom zajezitve 
in obvladovanja širjenja nalezljive bolezni, podlaga za to odločitev pa je 
zakonska določba ZNB, ki med posebnimi ukrepi določa možnost posega 
v svobodo gibanja. Kar se tiče presoje nujnosti ukrepa, je Sodišče zavzelo 
pritrdilno stališče ob upoštevanju epidemiološke slike in mnenja NIJZ. Enako 
je presodilo glede elementa primernosti in sorazmernosti v ožjem smislu, pri 
tem pa navedlo, da teža tega posega ni majhna, jo pa blaži pomen dolžnosti 
do sočloveka. Poleg tega je bil zagotovljen prehod v drugo občino za dostop 
do temeljnih življenjskih potrebščin, opravljanje dela in pomembnih storitev 

134 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in 
gospodarstvo. Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP, člen 103.
135 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v 
Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Uradni list RS, št. 52/20, 58/20 in 60/20.
136 Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list RS, št.  33/06  – uradno prečiščeno besedilo,  49/20  – 
ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE.
137 USRS Odločba U-I- 83/20.
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za vsakdanje življenje. V drugem valu epidemije je slovenska vlada uvedla 
enake ukrepe kot v prvem, poleg tega pa je postavila prepoved gibanja med 
21. in 6. uro. Ustavno sodišče je izdalo sklep,138 katerega predmet je bilo 
začasno zadržanje izvrševanja akta, ki je uvedel ukrep policijske ure, vendar 
je ta predlog Sodišče zavrnilo. Na tem mestu pa bi še omenili odklonilno 
ločeno mnenje dr. Špelce Mežnar, ustavne sodnice, ki je zastopala stališče, da 
gre pri ukrepu policijske ure ne le za omejitev svobode gibanja, temveč tudi 
za omejitev osebne svobode na podlagi tega, da slednja v ZNB ni predvidena, 
izpostavljen ukrep pa se sklicuje prav na to določbo kot svojo pravno 
podlago. Ustava namreč posege v osebno svobodo dopušča le v primerih in 
po postopku, ki ga uveljavlja zakon.139

Dne 3. 12. 2020 pa je Ustavno sodišče izdalo delno odločbo in sklep U-I-
445/20, s katero je izpostavilo, da za podaljšan ukrep prepovedi zbiranja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah ni obstoječe pravne podlage, saj sklepi, s 
katerimi so ti ukrepi bili podaljšani, niso bili uradno objavljeni, kot to zahteva 
154. člen URS. Upoštevajoč epidemiološko sliko v državi, ki trenutno še 
ne dopušča zbiranja ljudi v tako velikem številu, pa je Sodišče odločilo, da 
sprejeta odločitev učinkuje šele po preteku treh dni od objave v Uradnem 
listu RS in s tem vladi dalo dovolj časa, da se je lahko ustrezno odzvala.140

Navsezadnje se ob pregledu ukrepov ne sprašujemo zgolj o kršenju 
nacionalnih pravic, temveč tudi pravic na nadnacionalni ravni oz. ravni 
Evropske unije. Zgoraj omenjen Odlok o splošni prepovedi gibanja posega 
v pravico do svobode gibanja in prebivanja na podlagi 45. člena Listine EU 
o temeljnih pravicah,141 ki vsem državljanom EU omogoča prosto gibanje 
in prebivanje na ozemlju držav članic. Tako določa tudi 21. člen Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU).142 Prav tako ukrepi brez 
dvoma posegajo tudi v svoboščine notranjega trga EU, zagotovljene s PDEU, 
na podlagi katerih je omogočen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. 
V povezavi s temi je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) že izdalo 
odločbo, ki se nanaša na ukrepe Francije, uvedene z namenom zajezitve 
širjenja virusa, vendar se ni spustilo v vsebinsko obravnavo, saj pritožnik ni 
izkazal neposrednega vpliva ukrepa nanj, kar je na podlagi 34. člena Evropske

138 USRS Sklep U-I-426/20.
139 Prav tam.
140 https://www.us-rs.si/zadrzanje-izvrsevanja/
141 Listina EU o temeljnih pravicah. Uradni list Evropske unije, C 83/389.
142 Pogodba o delovanju Evropske unije. Uradni list Evropske unije, C 326/47.
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 konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP)143 zahtevano, zato je Sodišče 
pritožbo zavrnilo.144  Meniva, da lahko v prihodnjih letih pričakujemo 
številne sodbe tako s strani ESČP kot tudi Sodišča EU, kjer bodo podane tudi 
vsebinske odločitve o izpostavljeni problematiki. 

Tako sva izpostavili le nekaj izmed številnih posegov, s katerimi se v tem letu 
srečujemo, in njihovo legitimnost za zajezitev stanja. Ob tem želiva opomniti 
na občutek trdne konstrukcije pravne države ob normalnih razmerah in 
hkrati na krhkost taiste države ob nastopu krize, ki zamaje to konstrukcijo 
in razdeli družbo. Tako je epidemija pokazala nizko stopnjo zaupanja velike 
večine javnosti v ukrepe postavljene s strani Vlade RS. Naj poudariva, da se 
je država na epidemiološko stanje v državi dolžna ustrezno odzvati v skladu 
s svojimi obveznostmi varstva človekovih pravic. Vendar imejmo v mislih, 
da je COVID-19 razburkal svetovno stanje. Čeprav bi nekateri ukrepi lahko 
bili drugačni, je država morala ravnati hitro in pri hitrih odločitvah se lahko 
pojavijo napake.145 Zatorej vzemimo trenutno krizo kot priložnost za popravo 
razpok v sistemu in obenem možnost preprečitve diskriminacije in sovraštva 
ter njune nadomestitve z empatijo. Le skupaj nam lahko uspe!

143 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic. Evropsko sodišče za človekove pravice in Svet 
Evrope z dne 4. 11. 1950.
144 Zadeva Le Mailloux proti Franciji, 18108/20. Evropsko sodišče za človekove pravice, z dne 3. 12. 2020.
145 Lendaro, K.,  Represija in človekove pravice v povojnem obdobju in kriznih razmerah zaradi epide-
mije v Sloveniji, Fakulteta za varnostne vede UM, 2020.
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levo: Dobitniki Perlachovega priznanja za leto 2019 pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka 
so Iza Beširević, Aljoša Polajžar, Mihael Pojbič in Tamara Cheles Coelho. Perlachovo nagrado 
se podeli za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM.
Študent Magistrskega študijskega programa “Pravo” Aljoša Polajžar je prejel tudi Rektorjevo 
nagrado za leto 2019 za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji.
desno: Z veseljem sporočamo, da je Perlachovo nagrado za področje družboslovnih ved za leto 2018 
in Rektorjevo nagrado kot najboljši študentki Pravne fakultete Univerze v Mariboru za leto 2018 
prejela naša študentka Doktorskega študijskega programa 3. stopnje “Pravo” LINA BURKELC JURAS.

Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji družbo Elektro Maribor d.d. in Energijo plus d.o.o. že 
osmo leto zapored izvedla tradicionalni razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. 
Razpis je namenjen nagrajevanju najboljših študentov za njihovo študijsko odličnost in motivaciji 
pri nadaljnjem izobraževanju. Nagrado je prejel tudi naš študent Aljoša Polajžar (desno).
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Člani študentskega sveta 2019/2020.

Člani študentskega sveta 2018/2019.
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Utrinek projekta: “Zdravo bruc”. Utrinek projekta: Debatni klub.

Utrinek strokovne ekskurzije v institucije Evropske unije. 

Utrinek dobrodelnosti štundentov PF UM. 
Študenti so zbirali denar za Krizni center 
Maribor in ga tudi predali.

Utrinek strokovne ekskurzije v Graz.
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Člani študentskega sveta. Srečanje klasičnih gimnazij na PF UM. 

Utrinek obiska študentov PF UM pri predsedniku Republike Slovenije.

ELSA DAN je potekal dne 28.11.2019 na temo Svobode izražanja na spletu (Freedom of 
Expression Online). Gre za dogodek, ki so ga pripravila vsa ELSA društva po Evropi in se je 
letos organiziral že osmič. 
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ŠTUDENTSKA PRAVDA: tekmovanje slovenskih študentov prava iz znanja civilnega prava. 
Tekmovanje se na PF UM odvija že peto leto zapored. V letošnjem letu je senat, ki ga je 
kot predsednik vodil vrhovni sodnik Matej Čujovič, ob njem pa odvetnica Vesna Gorjup 
Zupančič (o. p. Gorjup) in odvetnica Petja Plauštajner (o. p. Plauštajner), odločil, da 1. mesto 
na tekmovanju zasede ekipa PF UM v sestavi Valentin Delević, Jan Dolenc, Jasmina Mitev, 
Aleks Pešič in Eva Žagar. 

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki jo sestavljajo Stefan Danojević, Leon Lah, 
Žan Mom in Valentin Tratnik, pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl, je 2020 zmagala 
na tekmovanju Sports Law Arbitration Moot (SLAM). Tekmovanje se je zaradi epidemije 
koronavirusa odvilo preko spleta. V polfinalu je naša ekipa premagala ekipo Pravne fakultete 
v Ljubljani, v finalu pa ekipo Pravne fakultete iz Beograda. V polfinale se je uvrstila tudi ekipa 
Univerze v Messini.
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V študijskem letu 2019/2020 se Jessup ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: 
Nika Bele, Admir Muratović, Teja Peče in Barbara Smogavc, pod mentorstvom doc. dr. Petre 
Weingerl, red. prof. dr. Matjaža Tratnika in Leona Brulca, aktivno ukvarja s fiktivnim primerom 
spora med dvema državama in se sooča z reševanjem raznih vprašanj in problemov s področja 
mednarodnega javnega prava.

Jessup ekupa 2018/2019 : Valentin Justin Tratnik, Barbara Smogavec, Leon Brulc, Teodora Kordiš.
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Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sestavi: Lina Lajlar, Aljaž Kralj, Aleksa 
Radovanović in Valentin Tratnik, se je med 6. in 9. februarjem pod mentorstvom doc. dr. 
Petre Weingerl in študenta Aljoše Polajžarja udeležila tekmovanja European Law Moot Court 
(ELMC), ki je potekalo v Lizboni na Universidade de Lisboa. Za pomoč pri pripravah se 
zahvaljujemo tudi doktorandu Mihaelu Pojbiču.

Jessup ekupa 2019: Danaja Plohl, Tamara Dugar, Mihael Pojbič in mentor Aljoša Polajžar. 
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Elena Fridau, Petra Zupančič, Hana Šrot, Luka Kreitner in Stefan Danojević, april 2019. Ekipa 
študentov Pravne fakultete se vsako leto udeleži tekmovanja Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot, ki poteka na Dunaju. Gre za eno najprestižnejših tekmovanj 
študentov prava, na katerem sodeluje več kot 300 univerz iz vsega sveta. Nobena skrivnost 
ni, da Moot od tekmovalcev terja večmesečne priprave, v okviru katerih se ekipa udeležuje 
predtekmovanj v Berlinu, Beogradu, Pragi in drugod. A nagrada, ki se kaže v neprecenljivih 
izkušnjah, znanju in referencah, ki jih tekmovalci pridobijo, je neprecenljiva.

Ekipa Willem C. Vis moot 2020 na srečanju v Sofiji.
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Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka, 
med 1. in 3. novembrom 2019 udeležili tekmovanja MUNLawS, ki je potekalo na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Tekmovalke Petra Zupančič, Ema Turnšek, Elisa Silli in Justyna 
Niezgoda so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborile prestižen naziv Best University 
Delegation.

MUNlawS 2018: Tekmovalci Aljoša Polajžar, Mihael Pojbič, Tamára Cheles Coelho in Iza 
Beširević so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborili prestižen naziv Best University. 
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Na VIII. državnem tekmovanju, kjer študenti ekipno rešujejo pravne probleme predložene s 
strani uglednih odvetniških pisarn, PRAV(N)A REŠITEV, ki se je odvijalo 12. in 13. aprila 
2019 so se v finalni del tekmovanja uvrstile tri (3) ekipe študentov Pravne fakultete Univerze v 
Mariboru: TROIKA, TERRA in PRAETOR.Ekipa TERRA, ki so jo sestavljali Barbara Smogavc, 
Lea Lepoša in Leon Lah, je zasedla prvo mesto.

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je med 7. in 9. februarjem pod 
mentorstvom asistenta Jana Stajnka udeležila tekmovanja PSUTMUN 2019, ki je potekalo na 
Princess Sumaya University for Technology v Amanu, glavnem mestu Jordanije. Tekmovalci 
Pravne fakultete so se na tekmovanju odlično odrezali. Tako si je Teodora Kordiš prislužila 
naziv Best University Delegate v okviru odbora SOCHUM, Aljoša Polajžar pa v okviru Sveta 
Evropske unije. Dora Klančnik si je zaradi odličnega nastopa prislužila Honorable Mention 
in uvrstitev med 5 najboljših delegatov v okviru odbora SOCHUM, Iza Beširević pa v okviru 
Sveta Evropske unije. Tudi Maša Hajdinjak je v okviru Sveta za človekove pravice ZN odlično 
zastopala interese države, ki ji je bila dodeljena.



115

Študenti, ki so sodelovali v ŠIPK projektu “Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito 
uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva (PUPKRO)”, so 15. oktobra 2019 
predstavili projekt na dogodku “Kompetence za zeleno prihodnost”, ki je potekal v prostorih 
Izuma v Mariboru v organizaciji Javnega sklada RS in MIŠZ. Predstavitev, ki so jo pripravili 
člani ekipe, sta predstavila Nika Bele in Leon Cimerman. Projekt je potekal pod mentorstvom 
doc. dr. Petre Weingerl in pod strokovnim mentorstvom Sanje Antonijević iz Zavoda PIP.

Študenti Petra Zupančič, Aljoša Polajžar, Nataša Brunčič in Urška Udovč s Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru, pod mentorstvom prof. dr. Tjaše Ivanc skupaj z Nike Vrecl in Martino 
Medved iz Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, so zaposlenim na upravi Pošte 
Slovenije d. o. o. predstavili izsledke raziskovanja, ki je potekalo v sklopu projekta »Po Kreativni 
poti do znanja«, katerega naslov je Pravne in sistemske dileme vročanja glede na urejenost 
naslovov za vročanje v javnih evidencah in na terenu.
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V sklopu organizacije Študentskega sveta Pravne fakultete Maribor sta študentki Teja Štrukelj 
in Petra Zupančič ter ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc, 
pripravili okroglo mizo z delavnicami na temo »Izvršilni postopek v teoriji in praksi.«

V petek, 25. oktobra 2019, smo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pripravili slovesnost od 
Dnevu Pravne fakultete, ob tej priložnosti je potekala tudi inavguracija dekanice red. prof. dr. 
Vesne Rijavec, ki je ponovno prevzela nov štiriletni mandat vodenja Pravne fakultete Univerze 
v Mariboru v obdobju od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2023, v katerem želi nadaljevati začeto v minulem 
mandatu. Togo ter insignije ji je predal rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Zdravko 
Kačič. Slavnostni govornik slovesnosti je bil red. prof. dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, tudi sam nekoč dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prof. 
dr. Rajko Knez ocenjuje dosedanje delo dekanice prof. dr. Rijavec kot uspešno, čeprav je na 
lastnih izkušnjah spoznal, da ugledna akademska funkcija še zdaleč ni enostavna.
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Na Pravni fakulteti je v petek, 29. novembra 2019, potekala celodnevna mednarodna konferenca 
ob obeležitvi 10. obletnice zavezujoče Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina). Na 
celotnem dogodku je svoja razmišljanja o Listini z nami delilo več kot 20 domačih in tujih 
eminentnih pravnih strokovnjakov.

Na Pravni fakulteti UM je potekala mednarodna konferenca o prihodnosti Brexita ob 15. 
obletnici priključitvi Slovenije EU z odličnimi predavatelji iz Velike Britanije, Evropske unije 
in Slovenije. V uvodu je spregovori rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, ki 
je poudaril, da je Slovenija s članstvom v EU pridobila veliko, prav tako tudi univerza, ki je 
med drugim doslej sklenila že okoli 600 dogovorov v okviru programa Erasmus in sodelovala 
pri številnih evropskih raziskovalnih projektih. Spregovorila je tudi dekanica Pravne fakultete 
UM prof. dr. Vesna Rijavec, ki je poudarila, da je članstvo Slovenije v EU velika priložnost za 
sodelovanje med ljudmi, boljše priložnosti za ekonomijo in ni nekaj samoumevnega, ampak se 
je treba boriti za boljši položaj.
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Prof. dr. Matjaž 
Tratnik in doc. dr. 
Petra Weingerl sta 5. 
marca 2020 predavala 
na Pravni fakulteti 
Karlove univerze v 
Pragi. Na povabilo 
Češkega društva 
za mednarodno 
pravo in Oddelka za 
mednarodno pravo 
Karlove univerze 
sta predavala na 
temo diplomatske 
zaščite. Pri tem sta 
izpostavila nove 
trende, predvsem v 
zvezi s položajem 
posameznika, ter 
vpliv evropskega 
povezovanja na ta 
uveljavljen koncept 
mednarodnega prava.

Prof. dr. Janja Hojnik je v okviru Erasmus gostovanja za profesorje gostovala na Pravni fakulteti 
v Maastrichtu, kjer je opravila predavanja na dveh raziskovalnih seminarjih. V okviru Centra za 
evropsko pravo je predavala o diskriminatornih cenah na enotnem trgu EU, na ravni fakultete pa 
še o sodobnih izzivih vrednotenja pravne znanosti. Slednji seminar je bil še posebej pomemben, 
upoštevajoč, da Nizozemske univerze orjejo ledino pri postavljanju novih pristopov k vrednotenju 
raziskovalnega dela.
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V soboto, 23. novembra 2019, se je izr. prof. dr. Borut Holcman aktivno udeležil Mednarodne 
konference Katoliških pedagogov v Radljah ob Dravi. Konferenca je bila na temo: Vzgoja za 
ljubezen do domovine in države. Nastopil je s prispevkom Pravica do izobrazbe in pri tem 
izpostavil Ciceronovo maximo: Duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis 
(Človek ima lahko dve domovini, ena je njegova rojstna, druga je njegova domovina civilizacije).

3. in 4. oktobra 2019 je v Adani v Turčiji potekal »International Symposium on Occupational Health 
and Safety in Mining’2019«, ki ga je organizirala Cukorova University ter UCTEA (Zbornica 
rudarskih inženirjev Turčije). Simpozija se je, kot vabljena predavateljica, udeležila izr. prof. dr. 
Suzana Kraljić, ki je spregovorila o »Protecting Health and Ensuring Safety in Slovenian Mining«.
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V času od 23. do 25. januarja 2020 je v Larnaki (Ciper) potekal strokovni sestanek v okviru 
evropskega raziskovalnega projekta “EU-En4s”, ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze 
v Mariboru. Naziv projekta se v celoti glasi “Diversity of Enforcement Titles in cross-border 
Debt Collection in EU”, konzorcij pa vključuje 16 partnerskih institucij iz Avstrije, Nemčije, 
Hrvaške, Švedske, Cipra, Španije, Portugalske, Litve, Albanije, Poljske in Češke. Cilj projekta 
je raziskati raznolikosti izvršilnih naslovov, predvsem sodb in notarskih zapisov, posameznih 
držav članic in prispevati k odpravi težav v čezmejni izvršbi. Projekt financira pravosodni 
program Evropske unije (EU Justice Programme).

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru je od 25. septembra do 2. oktobra 2019 na predlog 
profesorja dr. Aleša Kobala obiskala več univerz v Rusiji, da bi razširila sodelovanje in predstavila 
študijske programe naše fakultete. Delegacijo so sestavljali dekanica red. prof. dr. Vesna Rijavec, 
izr. prof. Tjaša Ivanc, izr. prof. dr. Aleš Kobal in znanstveni sodelavec dr. Mensah Cocou Marius.
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Dne 24. in 25. oktobra 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru poteka uvodni “Kick-off ” 
sestanek za evropski projekt “Train to Enforce”. V okviru projekta se zagotavlja usposabljanje 
odvetnikov in sodnikov glede Uredb o evropskem plačilnem nalogu ter o Evropskem postopku 
v sporih majhne vrednosti. Na projektu sodelujejo raziskovalci iz Italije, Švedske, Albanije, 
Nemčije, Hrvaške, Avstrije, Španije in Slovenije.

V ponedeljek, 10. decembra 2018, je v sklopu Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v 
Mariboru v dvorani Auditorium Maximum na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala 
okrogla miza na temo »Slovenija v letu 2019 – kam naprej?« Okroglo mizo so s svojim širokim 
poznavanjem tematike obogatili naslednji pomembni gostje: evropska poslanka ga. Tanja 
Fajon, prof. dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in prof. dr. 
Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.  Pogovor je oblikoval in vodil g. Matija 
Stepišnik, odgovorni urednik Večera.
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Utrinek sproščenega druženja kolektiva Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 
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