IZBRANIH 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2013
Po mnenju strokovne in splošne javnosti so najvplivnejši pravnice in pravniki
letošnjega leta (navedeni po abecednem redu): dr. Miro Cerar, dr. Janja Hojnik,
ddr. Klemen Jaklič, mag. Goran Klemenčič, mag. Jože Kozina, Vlasta Nussdorfer,
dr. Marko Pavliha, dr. Ernest Petrič, Nataša Pirc Musar in dr. Andraž Teršek.
Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO (www.iusinfo.si) se je končal
že trinajsti izbor »10 najvplivnejših pravnikov«, ki je kot navadno že tradicionalno
potekal v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov, ki so bili največkrat predlagani v
prvem delu, se je med najvplivnejše uvrstila deseterica pravnic in pravnikov, ki so
do 29. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov.

V prvem delu izbora so organizatorji na portalu IUS-INFO prejeli več kot 130
različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnikov in pravnic, ki so bili letos po
mnenju uporabnikov portala posebej prodorni in prizadevni pri svojem strokovnem
delu. V drugem delu izbora so obiskovalci portala lahko oddali glas enemu izmed 20
finalistov in dodali tudi obrazložitev ali vprašanje za posameznega kandidata.
V letošnjem izboru je svoj glas oddalo rekordno število obiskovalcev portala. Med
deseterico je nekaj novih imen, najvplivnejši pravniki pa delujejo na različnih
področjih, kar pomeni, da pravna stroka pomembno zaznamuje vsa področja
družbenega dogajanja. V ospredje sicer vse bolj prihajajo pravniki iz akademskega
sveta, ki so priljubljeni predvsem zaradi svoje strokovnosti in visokih moralnih
načel.
Glasovalci so ob oddajanju glasov lahko dopisali tudi obrazložitve svojega izbora −
najpogosteje so navajali odlike, kot so: visoke moralne vrednote, strokovnost,
poštenost, pravičnost, pogum in letos pogosto tudi socialni čut. Največkrat
postavljena vprašanja za finaliste izbora so zadevala pomanjkanje poštenosti in

pravičnosti v družbi, nedelovanje pravne države, pomanjkanje zaposlitev za mlade
pravnike in zaskrbljenost nad sistemsko korupcijo v Sloveniji. Pogosto je bilo
postavljeno vprašanje, zakaj se vplivni in ugledni pravniki bolj aktivno ne
vključujejo v reševanje pravne države.
Uvrstitev med 10 najvplivnejših pravnikov pridobiva vedno večjo veljavo tako v
pravni kot tudi širši javnosti. Družba IUS SOFTWARE, ki ureja in razvija portal IUSINFO, bo vseh deset najvplivnejših pravnic in pravnikov povabila na slovesno
podelitev priznanj in okroglo mizo, s katero se izbor tradicionalno končuje.
Okroglo mizo, ki bo letos prav na dan človekovih pravic, v torek, 10. decembra
2013, ob 11. uri v ljubljanskem hotelu Lev, bo vodila varuhinja človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer, ki se že nekaj let uvršča med izbrano deseterico. Najvplivnejše
pravnike bo povprašala o njihovih stališčih do najhujših kršitev človekovih pravic in
aktualnih družbenopolitičnih problemov, ki pretresajo Slovenijo, ter rešitvah, ki jih
predlagajo. Tako kot vsako leto se obeta zanimiva in polemična razprava, predvsem
pa konkretni odgovori najvplivnejših pravnic in pravnikov.

