
ANALIZA PODATKOV O IZBORU NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2000–2015 

Od leta 2000 smo deset najvplivnejših pravnikov izbirali petnajstkrat (izbora ni bilo samo leta 2002). 

Leta 2005 in letos jih je bilo izbranih 11, ker sta dva kandidata prejela enako število glasov. 

 

V teh letih se je na izborih zvrstilo 54 pravnikov, med njimi 15 žensk (28 odstotkov) in 39 moških (72 

odstotkov). Največ žensk je bilo v letih od 2009 do 2012, ko so bile med desetimi najvplivnejšimi po 

štiri, najmanj pa v letih 2003 in 2004, ko se je med deset najvplivnejših uvrstila samo po ena. Letos 

sta se na okroglo mizo uvrstili dve pravnici, odvetnica in varuhinja človekovih pravic. Med finalisti pa 

sta dva pravnika, ki doslej še nista bila med najvplivnejšimi, odvetnik dr. Marko Bošnjak in profesor 

dr. Igor Kaučič. 

 

Največkrat, kar štirinajstkrat, je bil izbran profesor in sedanji predsednik vlade dr. Miro Cerar, med 

najvplivnejšimi ga ni bilo le leta 2003. Sledita mu profesor dr. Marko Pavliha, ki je bil izbran 

trinajstkrat, in sedanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki se je med najvplivnejše 

uvrstila desetkrat, in sicer vsakič od leta 2006 naprej. 

 

Med ženskimi predstavnicami so najvplivnejše Vlasta Nussdorfer, ki je bila izbrana desetkrat, Nataša 

Pirc Musar, ki je bila izbrana sedemkrat, na tretjem mestu pa tožilka in političarka Barbara Brezigar 

ter profesorica dr. Janja Hojnik, ki sta se uvrstili po štirikrat. Barbara Brezigar je bila izbrana v letih od 

2000 do 2005, Janja Hojnik pa v zadnjih letih, od leta 2011 naprej. Prva dva med moškimi, Mira 

Cerarja in Marka Pavliho, smo že omenili, na tretjem mestu pa je profesor dr. Šime Ivanjko. 

 

Med najvplivnejšimi pravnicami in pravniki je bilo kar 19 profesorjev in 12 odvetnikov. Na tretjem 

mestu so tožilci, ki jih je bilo v štirinajstih letih šest. Sledijo jim sodniki, skupno (če štejemo tudi dva 

ustavna) so bili štirje. V izbor so se uvrstili dva predsednika republike, dva predsednika računskega 

sodišča in dva predsednika KPK. Letos je drugič izbran predsednik vlade. Bivši predsednik ustavnega 

sodišča, dr. Ernest Petrič, je bil izbran leta 2013. Tako so bili na izborih prisotni skoraj vsi najvišji 

predstavniki oblasti, manjka le predsednik DZ. Kljub nekaj odmevnim odločitvam ustavnega sodišča 

med finalisti ni nobenega ustavnega sodnika, niti sedanjega niti bivšega. 



Zanimivo je, da je med ženskami najpogostejši odvetniški poklic, odvetnice so bile štiri, sledijo jim 

tožilke in sodnice. Profesorica je bila samo ena, medtem ko je bilo med moškimi kar 18 profesorjev.  

Glede na strokovne nazive so skoraj izenačeni pravnice in pravniki brez strokovnega naziva in doktorji 

pravnih znanosti. Prvih in drugih je bilo 24 (44 odstotkov). Med moškimi je bilo več doktorjev 

znanosti, tj. 22 (56 odstotkov). Med ženskami sta bili samo dve doktorici znanosti, brez naziva pa jih 

je bilo 12 (80 odstotkov). 

 


