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POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku 
2013. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna odločba 
in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vprašanja & 
odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni 
zapisi (rubrike Aktualno v zakonodaji v okviru Podjetnika 
med paragrafi, Luksemburška kronika, Dogodki – izjave, 
Evropa, Globus, Zaznamovalo nas je), napovedi seminarjev 
in drugih strokovnih srečanj (rubrika Pravni napoved‑
nik), napoved radijskih in televizijskih oddaj (rubrika Ne 
preslišite), razpisi zaposlitev in štipendij (rubrika Razpisi), 
obvestila o dogajanju z akti v zakonodajnih postopkih 
(rubrike Vlada RS, Poročevalec DZ RS in Vacatio legis) 
ter vsebine revij (kazalo).
Vsi prispevki, odločbe ali odgovori so uvrščeni v kazalo 
po eni, velika večina po dveh ali treh ključnih besedah, 
nekateri pa tudi po štirih ali petih.
Prva številka označuje številko PP, druga pa stran objave.
Kratice za podatki o objavi imajo naslednji pomen:
č = članek, razprava
erar = priloga Erarjeve meje
int = intervju
mo = mnenje organa
odm = odmev na objavljeni prispevek ali stališče
pod = priloga Podjetnik med paragrafi
por =  poročilo (na primer z dogodka, seminarja, seje, 

srečanja, o dejavnosti organa, društva)
prik =  prikazi (recenzije) knjig in revij, doktoratov, elek‑

tronskega medija
pril = priloga PP
sp = sodna praksa
uv = uvodnik
vo = vprašanje in odgovor
zap =  kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski zapis 

(na primer rubrika Prava peresa)
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A
Agencija za trg vrednostnih papirjev

glej vrednostni papirji

alkohol
Ugotavljanje alkoholiziranosti poklicnih voznikov (Nataša 

Belopavlovič) – 21/17/vo
Čustvena sodišča (Rosana Lemut Strle) – 42‑43/3/uv

alternativno reševanje sporov
The Culture of International Arbitration and The Evolution of 

Contract Law (Irena Vovk) – 11/30/prik
Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev sodnih 

izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev – 15/I–IV/erar
Novela ZFPPIPP‑E in mediacija (Aleš Zalar) – 18/6–8/č
Preostale novosti novele ZFPPIPP‑E (Nina Plavšak) –  

24‑25/II–VIII/pril
Alternativno reševanje davčnih sporov (Aleš Zalar) – 27/6–8/č
Spletni smerokaz: Inštitut za mediacijo (Irena Vovk) – 45/38/prik

arbitraža
glej tudi alternativno reševanje sporov
Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja (Andrej Friedl in 

Igor Knez) – 4/6–8/č
Ko je treba biti glede arbitražnega razsojanja med Slovenijo in 

Hrvaško glasno tiho (Patrick Vlačič) – 6/3/uv
Ugotavljanje sodne pristojnosti in ugovor sklenjenega arbitražnega 

sporazuma (Nataša Cankar) – 7‑8/9–11/č
Merodajno pravo za (materialno) veljavnost arbitražnega sporazuma 

(Marko Ketler) – 7‑8/VI–VIII/pril
The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary (Irena Vovk) – 

19/30/prik
Institutional Arbitration‑ A Commentary (Irena Vovk) – 22/30/prik
Ljubljana na zemljevidu arbitraže? (Matej Cerar) – 44/29/por
Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine (Mojca Vertačnik 

in Vesna Gorjup Zupančič) – 45/9‑10/č
Nova arbitražna pravila stalne arbitraže pri GZS (Matjaž Verbič) – 

48/11–13/č

Avstrija
Iz krize s skupnim delovanjem (Nana Weber) – 1/30/por
O vlogi ustavnega sodstva v demokratični pravni državi – avstrijski 

vidik (Gerhart Holzinger) – 5/VI–VIII/pril
Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij (Polona Tepina) 

– 48/24/sp

avtorsko pravo
Kadijeva sodba 2. (Marko Novak) – 1/16‑17/odm
Odziv Univerze na Primorskem na članek dr. Aleša Novaka, 

objavljenem v Pravni praksi, št. 47/2012 – 1/17/odm
Izjava dr. Igorja Lukšiča – 1/17/odm
In memoriam akademski etiki? (Aleš Novak) – 2/17/odm
Omejitev sklepanja avtorskih pogodb po ZUJF (Nataša Belopavlovič) 

– 4/20/vo

KAZALO 2013 statistika

Avtorji: 278

Uvodniki: 42

Članki: 388

Odmevi: 25

Priloge: 47

Podjetnik  
med paragrafi: 42

Erarjeve meje: 69

Vprašanja & odgovori: 68

Mnenja organov: 83

Sodna praksa: 240

Intervju: 3

Poročila: 106

Prikazi: 160

Knjige naših avtorjev: 41

Knjige tujih avtorjev: 77

Iz disertacij: 2

Spletne strani: 42

Zapisi: 11

Prava peresa: 9

Drugo: 2
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X, homoseksualec, begunec (Špela Kunej) – 46/24‑25/sp

 Beneška komisija (Evropska komisija za 
demokratizacijo skozi pravo)

Vroče o Madžarski (Ciril Ribičič) – 24‑25/34‑35/por
Dan republike (Ciril Ribičič) – 45/29/por

blagovna znamka
glej industrijska lastnina

Bolgarija 
Jeziček tehtnice zopet v smer svobode izražanja (Matej Cerar) – 

40‑41/32/sp

borza
glej ekonomija in vrednostni papirji

Bosna in Hercegovina
Starostna pokojnina tujca – izbira med dvema pokojninama – 

24‑25/27‑28/sp
Kršitev načela zakonitosti z retroaktivno uporabo zakona (Andreja 

Tratnik) – 36/22‑23/sp

brezplačna pravna pomoč
glej pravna pomoč

C
carine

glej tudi Carinska uprava Republike Slovenije

civilno pravo
Civilno pravo – zbirka predpisov (Luigi Varanelli) – 3/31/prik
Obravnavanje vloge kot pritožbe – 14/II‑III/pod
Zlorabe stvarnega prava ne le pri zemljiškem dolgu (Nana Weber) 

– 15/28‑29/por
The Involvement of EU Law in Private Law Relationships (Irena 

Vovk) – 15/30/prik
Ameriški model prenosa terjatev iz zavarovalne pogodbe 

življenjskega zavarovanja (Nina Grižonič) – 20/11–13/č
Monopolni položaj kolektivne organizacije – 21/19/sp
Z obrobja postave: Kakšna je vaša diagnoza, gospod minister? 

(Tomaž Pavčnik) – 22/33/č
Izročilo Občnega državljanskega zakonika (Matej Čujovič) – 

31‑32/34‑35/prik
Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti (Andreja 

Tratnik) – 33/25‑26/sp
Ko je zamakajoč avto »zgolj« nebistvena stvarna napaka (Zoran 

Skubic) – 40‑41/35/sp
Postopki v zvezi s premoženjem neznanega ali nezakonitega izvora 

(Zoran Skubic) – 44/14‑15/por
ZOPNI‑A (Irena Vovk) – 46/32/por

civilno procesno pravo
glej tudi pravna sredstva, vročanje in zamudna sodba
Vloga na (ne)pristojno sodišče (Nana Weber) – 3/13‑14/č
Materialno procesno vodstvo v sporih majhne vrednosti (Uroš 

Pavlina) – 7‑8/13‑14/č
(Ne)učinkovitost instituta seznama dolžnikovega premoženja v 

izvršilnem postopku (Franci Krivec) – 16‑17/11‑12/č
Nepopolna (dopuščena) revizija – priloge – 16‑17/29‑30/sp
Novela ZFPPIPP‑E in mediacija (Aleš Zalar) – 18/6–8/č
Fikcija umika tožbe – 19/19/sp
Odložitev odločanja o sprejetju prisilne poravnave – 19/II/pod
Sposobnost biti stranka v postopku – smrt tožene stranke pred 

vložitvijo tožbe – univerzalno pravno nasledstvo –  
24‑25/22–24/sp

Ob napovedanih spremembah ZST‑1 – utrip sodne prakse (Jasna 
Murgel) – 26/II–VIII/pril

Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka 
zaradi začetka postopka prisilne poravnave (Kristijan Anton 
Kontarščak) – 28/10–12/č

Samostojnost odločanja na področju skrbništva (Nada Caharijaz 
Ferme) – 29‑30/16‑17/č

Ali ima toženec pravico do izjave, da je tožba nesklepčna? (Til 
Rozman) – 31‑32/15‑16/č

Pravica do imenovanja drugega posebnega revizorja – 31‑32/III/pod

International Copyright: Principles, Law, and Practice (Irena Vovk) – 
4/30/prik

Sirote Jerice v avtorskem pravu (Eneja Drobež) – 9/12–14/č
Tehtanje med svobodo izražanja in avtorskimi pravicami (Andreja 

Tratnik) – 9/28‑29/sp
Saga Piratskega zaliva (Nika Skvarča) – 13/27/sp
Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve – 22/II‑III/erar
Odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve avtorskih 

pravic (Judita Dolžan) – 22/23‑24/sp
Pravica do zasebne reprodukcije in varstvo intelektualnih pravic po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 28/23‑24/sp
Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov 

(Jorg Sladič) – 29‑30/II–VII/pril
Odgovornost staršev za spletne kršitve avtorskih pravic tretjih s 

strani otrok (Judita Dolžan) – 31‑32/27/sp
Obračun in plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja od 

dohodkov iz premoženjskih pravic – 33/III‑IV/erar
Davčna obravnava dohodkov iz avtorske pogodbe (Aleš Kaluža) – 

34/15–17/č
Madžarski ustavnosodni preizkus obveznega kolektivnega upravljanja 

(Miha Trampuž) – 36/15‑16/odm
Še o obveznem kolektivnem upravljanju (in prevodih tujih sodnih 

odločb) (Jorg Sladič) – 37/16‑17/odm
Dolgo pričakovana novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 

(Igor Knez) – 40‑41/24‑25/č
Pravni in etični vidiki plagiata (Nana Weber) – 42‑43/18‑19/por
Originality in EU Copyright – Full Harmonization through Case Law 

(Irena Vovk) – 44/30/prik
Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe (Eneja 

Drobež) – 46/14–16/č
Še o odgovornosti ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve 

avtorskih pravic (Judita Dolžan) – 49‑50/33‑34/sp

azil
Priča v priporu MKS ne sodi v pristojnost Nizozemske (Matej Cerar) 

– 10/25‑26/sp
Pravice prosilcev za mednarodno zaščito – 21/20/sp
Nezakonito prevajanje v postopku mednarodne zaščite –  

24‑25/28/mo
Tudi kratek pripor prosilca za azil v nehumanih pogojih je 

ponižujoče ravnanje (Andreja Tratnik) – 39/29/sp

B
bančništvo

37 odstotkov (Jože Mencinger) – 1/34/č
Obresti na depozite se bodo znižale (Matej Tomažin) – 3/34/č
Islandija je upravičeno zavrnila poplačilo tujim varčevalcem (Edita 

Turičnik) – 6/20‑21/sp
Padanje cen nepremičnin lahko ustavi le višja sila (Sandi Kodrič) – 

9/34/č
V iskanju optimalnega modela slabe banke (Peter Merc) –  

11/II‑VIII/pril
Bančne skrbi (Matej Tomažin) – 13/34/č
Koraki do bančne unije: kako varne bodo vloge? (Špela Kunej) – 

14/9‑11/č
Več možnosti za pomoč podjetjem v težavah – 19/I‑II/pod
Konkurenčna prepoved (Nataša Belopavlovič) – 20/18/vo
Dobrodošla prizadevanja za sistemsko razdolžitev (Igor Vuksanović) 

– 21/6‑7/č
Erik Gerding: Sivo bančništvo kot odgovor na prenormiranost (Mitja 

Stefancic) – 31‑32/32‑33/int
Posebnosti ustavnopravnega varstva bančnih terjatev (Igor 

Vuksanović) – 33/11‑12/č
Evropski Stop! za slabo banko (Hana Šanca in Peter Merc) – 

33/13‑14/č
Tudi po stečaju banke do svojih sredstev – 34/I‑II/pod
Optimizem (Matej Tomažin) – 37/34/č
5.006 – 25.185 – 47.532 (Jože Mencinger) – 39/33/č
Vpliv ukrepov za sanacijo bank na druga pravna področja (Nana 

Weber) – 42‑43/19/por
Dostop do sistema SISBON s strani agencijskih delavcev –  

45/20/mo
Prihodnost denarja ali peskovnik za špekulante? (Sandi Kodrič) – 

46/34/č
Dosmrtno zastaranje (Hinko Jenull) – 47/6‑7/č
Konec samovolje bančnih upnikov? (Igor Vuksanović) – 48/13‑14/č

begunci
glej tudi azil in migracije
Krimigracije (Aleš Završnik) – 46/3/uv
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Namesto praznine: vsebinski liberalizem (Matej Avbelj) –  
18/16–18/odm

Klub odgovarja za svojega »patrona« (Vesna Bergant Rakočević) – 
19/22/sp

Diskriminacija samostojnih podjetnikov pri javnih razpisih –  
21/22/mo

Romi, izbrisani, revščina (Irena Vovk) – 21/32/por
Odreditev preiskave po ZPOmK‑1 v nasprotju s pravico pravnih 

oseb do zasebnosti – kaj pa zdaj? (Marko Stoilovski Davor 
Lekić) – 22/10–12/č

Kladivo čarovnic – o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični 
republiki (Anže Erbežnik) – 22/13–15/č

Volilna pravica kot privilegij starejših? (Nejc Brezovar) – 
24‑25/13‑14/č

Vroče o Madžarski (Ciril Ribičič) – 24‑25/34‑35/por
Uspeh slovenske ekipe na tekmovanju THEMIS (Nataša Strnad, Vid 

Pavlica in Mitja Zakrajšek) – 26/29/por
PRAVičnO: Sinergija (Ciril Ribičič) – 26/33/č
Poglabljanje krize pogublja človekove pravice (Nika Skvarča) – 

27/27‑28/por
Advancing the Human Right to Health (Irena Vovk) – 27/30/prik
Diskriminacija istospolno usmerjenih parov je protiustavna tudi v 

ZDA (Aleš Velkaverh) – 29‑30/35‑36/sp
Paradoksi: Postsnowdnovski tajni nadzor (Aleš Završnik) – 

31‑32/37/č
Evropska Slovenija: kakšno Slovenijo hočemo? (Matija Žgur) – 

33/30‑31/prik
Intellectual Property and Human Rights: is a Balance Possible? 

(Irena Vovk) – 33/30/prik
Rasna diskriminacija (Irena Vovk) – 33/32/por
Obsojeni Božiček (Matej Avbelj) – 34/10–12/č
Ali je priznanje tuje sodne odločbe obveznost države po 

mednarodnem pravu (Dragica Wedam Lukić) – 39/17–20/odm
The European Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms: A Commentary (Nana Weber) – 
39/30/prik

Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera 
(Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič) – 40‑41/II–V/pril

Dopustna (ne)sprememba priimka (Andreja Tratnik) – 40‑41/31/sp
Še o bedakih, fašistih in obsojenem Božičku (Leon Recek) – 

42‑43/15‑16/odm
Dvignimo raven pravne kulture vsi skupaj! (Matija Žgur) – 

42‑43/36‑37/por
Human Rights and Public Finance – Budgets and the Promotion of 

Economic and Social Rights (Irena Vovk) – 44/30/prik
Paradoksi: iAnonimnost (Aleš Završnik) – 44/33/č
Mens sana in corpore sano (Jaka Slokan) – 45/3/uv
Prekrški so »kazenske zadeve« po pravu EU (Zoran Skubic) – 

45/21‑22/sp
Prav(ičn)o: Aktivizem po portugalsko (Ciril Ribičič) – 45/33/č
Ekonomska kriza in človekove pravice (Vasilka Sancin in Matija 

Žgur) – 47/16‑17/č
»Finančna kriza« in Evropska konvencija o človekovih pravicah 

(Katarina Zidar Al‑Mutairi) – 47/II–VIII/pril
Human Rights: Old Problems, New Possibilities (Irena Vovk) – 

47/30/prik
Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika (Aleš 

Velkaverh) – 48/25/sp
Pravica do pitne vode (Vasilka Sancin) – 48/29/por
Kritike o izogibanju vsebinskim presojam so neupravičene (Miroslav 

Mozetič) – 49‑50/3/uv
Enako obravnavanje vseh vrst življenjskih skupnosti tudi glede 

pravic iz kolektivne pogodbe (Zoran Skubic) – 49‑50/28‑29/sp
Kriza zahteva krepitev človekovih pravic (Matija Žgur) –  

49‑50/36/por
Terrorism and Human Rights (Irena Vovk) – 49‑50/38/prik 

D
darilna pogodba

glej pogodbe

darilo
Meja obdavčitve daril (Andrej Grah Whatmough) – 37/20/vo

Davčna uprava Republike Slovenije
Poroštvo v davčni izvršbi – pregled zakonskih možnosti (Katja 

Meško) – 2/11–13/č
Prispevki za samozaposlene po ZPIZ‑2 (Janez Tekavc) – 12/9–11/č
Le še nekaj dni za vzpostavitev davčno ustreznega blagajniškega 

poslovanja – 23/I–III/pod

Odločanje o predlogu za zavarovanje po ZIZ in uporaba pravil 
pravdnega postopka (Dida Volk) – 33/17–20/č

Pravočasnost vloge – uporaba sredstev telekomunikacijske 
tehnologije – 36/20‑21/sp

Pritožba in telefaks (Pija Okoren) – 38/15–17/č
Petnajstdnevni rok za vložitev pritožbe – kršitev pravice do 

pravnega sredstva? (Rok Čeferin) – 39/9‑10/č
Opazovanje dejanskega pravdnega uspeha strank – primer 

pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani (France 
Ocepek in Marko Pahor) – 39/II–VIII/pril

Vrstni red in hitrost postopanja – 40‑41/27‑28/sp
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbo –  

42‑43/22/sp
Posebna ureditev za obravnavo tajnih podatkov – 44/18‑19/sp
Učinek priznanja terjatve v postopku prisilne poravnave na pravdni 

postopek – 44/III/pod
Denarno kaznovanje strank (Martina Šetinc Tekavc) – 46/9‑10/č

Č
človekove pravice

glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, izbrisani, svoboda 
izražanja, Varuh človekovih pravic in zasebnost

Ugrabljena sodba (Nina Betetto) – 1/8‑9/odm
Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle (Rok 

Čeferin) – 1/10‑11/č
Predlagane nove spremembe Zakona o prekrških (Hinko Jenull) – 

1/11–14/č
Pravica do pregleda (upravnih) dokumentov v ustavni demokraciji in 

njene omejitve (Polonca Kovač) – 1/II–VI/pril
Iz krize s skupnim delovanjem (Nana Weber) – 1/30/por
Ad hoc: Lačni otroci, požrešni otroci (Vesna Bergant Rakočević) – 

1/33/č
Cesarjeva nova oblačila (Robert Smrekar) – 2/16‑17/odm
»Ugrabljena sodba« – ali ugrabljena odškodnina? (Matevž Krivic) – 

2/18‑19/odm
Little Angels – An International Legal Perspective on Child 

Discrimination (Irena Vovk) – 2/30/prik
Za pravno utemeljena stališča, ne glede na njihovo všečnost (Rok 

Čeferin) – 3/15‑16/odm
Nepotrebna širitev Nature 2000? (Tomaž Jančar) – 3/16‑17/odm
Spletni smerokaz: Družini prijazno podjetje (Irena Vovk) – 3/38/prik
Legalnost javnih protestov (Vida Kokalj) – 4/15‑16/č
Spletni smerokaz: Spoštuj moje pravice (Irena Vovk) – 4/38/prik
Posledice abstraktne narave pravnega posla o pridobitvi lastnih 

delnic (Nadija Šuler) – 5/11‑12/č
Konec ustavnega sodstva? (Janez Tekavc) – 5/II–V/pril
Plašnice pomagajo pri sprenevedanju (Blaž Kovač) – 6/13‑14/odm
Dolga pot do poprave krivic (Vlasta Nussdorfer) – 7‑8/3/uv
Nepotrebna prisilna sterilizacija (Nana Weber) – 7‑8/22‑23/č
Volitve, večina, demokracija (Matija Žgur) – 10/12‑13/č
Obrazložitev za nesprejem ustavne pritožbe v obravnavo –  

10/20/sp
Novi Zakon o delovnih razmerjih – korak bližje k prožni varnosti? 

(Igor Knez) – 10/II‑VIII/pril
Enakost med spoloma (Irena Vovk) – 10/32/por
Sankcije EU proti tretjim državam kot izziv za spoštovanje 

človekovih pravic znotraj nje (Špela Kunej) – 11/19‑20/č
Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija 

kazenskopravno naravo (Zoran Skubic) – 11/24‑25/sp
Izdajanje upravnih odločb kot vidik uresničevanja človekovih pravic 

(Erik Kerševan) – 12/14‑16/č
Simbol česa je prazna stena? (Aleš Novak) – 12/16‑18/č
Pravica do dostojne smrti (Nana Weber) – 12/29‑30/por
Še o prazni steni in pluralizmu (Janez Pogorelec) – 13/19/odm
Pravica do svobode izražanja na svetovnem spletu v luči prakse 

ESČP (Polona Farmany) – 14/14–16/č
Pluralizem, ki ga omogočajo prazne stene (Aleš Novak) –  

14/16–18/odm
The Protection of Fundamental Rights in the EU After Lisbon (Irena 

Vovk) – 14/26/prik
Izbrisani (Irena Vovk) – 14/28/por
Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden? 

(Janja Hojnik) – 15/3/uv
Diskriminacija v kulturi: primer razpisa za umetniške rezidence 

(Barbara Kresal) – 15/15–17/č
Verska svoboda na delovnem mestu (Aleš Velkaverh) –  

15/24‑25/sp
Nezagotovitev prilagoditve delovnega časa materi majhnega otroka 

je diskriminacija (Andreja Tratnik) – 16‑17/31/sp
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davek od dohodkov pravnih oseb
Obdavčitev poslovne enote nerezidenta v Sloveniji – 4/II‑III/erar
Pravno‑ekonomska analiza sprememb davčno‑socialne obremenitve 

dohodka v letu 2013 (Jaka Cepec in Vito Vitrih) – 6/II–X/pril
Davčne in poročevalske obveznosti podružnic tujin podjetij v 

Sloveniji – 7‑8/I‑II/pod
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih 

stroškov – vzorec obrazca – 9/II–IV/erar
Nov sistem pavšalne obdavčitve: sredstvo za spodbujanje malega 

gospodarstva? (Andrej Grah Whatmough) – 22/17‑19/č
Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice –  

22/III/erar
Obvestilo o spremembi Pravilnika o izvajanju ZDDPO‑2 ob vstopu 

Hrvaške v EU – 33/I‑II/erar
Pojasnilo v zvezi s pojmom »splošnokoristni nameni« iz 59. člena 

ZDDPO‑2 in 66. člena ZDoh‑2 – 33/II‑III/erar
Obdavčenje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov – 

nerezidentov – 35/II–IV/erar
Znižanje davčnega odtegljaja pri izplačilu obresti od posojil v tujino 

– 37/II‑III/erar
Pojasnilo v zvezi s pojmom »splošnokoristni nameni« iz 59. člena 

ZDDPO‑2 in 66. člena ZDoh‑2 – 37/III‑IV/erar
Razlaga četrtega odstavka 70. člena ZDDPO‑2 – 39/III‑IV/erar
Davčna obravnava sindiciranega posojila s tihim udeležencem (tiha 

participacija) in izvajanje 13. člena ZDAVP‑2 – 45/III‑IV/erar
Priprave na davčni obračun 2013 so se že začele – 46/I‑II/pod

davki
glej tudi davek na dodano vrednost (DDV), davek na motorna 

vozila, davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina
Z novelo ZDavP‑2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih 

zavezancev – 1/I‑II/pod
Poroštvo v davčni izvršbi – pregled zakonskih možnosti (Katja 

Meško) – 2/11‑13/č
Novi davek na finančne storitve (Katja Meško) – 4/11‑12/č
Pravno‑ekonomska analiza sprememb davčno‑socialne obremenitve 

dohodka v letu 2013 (Jaka Cepec in Vito Vitrih) – 6/II–X/pril
Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija 

kazenskopravno naravo (Zoran Skubic) – 11/24‑25/sp
Primarni namen uvedbe davka na sladke pijače je izboljšanje 

zdravstvenega stanja prebivalstva – 12/I‑II/pod
Odbitek obdavčljivega dohodka zaradi izgub (Vilma Alina Šoba) – 

12/23/sp
(Ne)zakonitost obračuna zamudnih obresti terjatev, nastalih zaradi 

kršitev prava EU (Zoran Skubic) – 18/26/sp
Neupravičena pridobitev – zamudne obresti od neupravičeno 

obračunanih in plačanih zamudnih obresti od davka – 
21/21‑23/sp

Obdavčitev z 98‑odstotno stopnjo je nesorazmerna (Matej Cerar) – 
24‑25/30/sp

Pred vrati novega davka na nepremičnine – 26/I‑II/pod
Alternativno reševanje davčnih sporov (Aleš Zalar) – 27/6–8/č
Pravno sredstvo za zagotavljanje davčnega načela enakosti 

(Dominik Kuzma) – 27/14–16/č
Iskanje ustreznih rešitev, kako iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo 

prihodnost (Andrejka Grlić) – 29‑30/6–9/č
Davčna obravnava dohodkov iz avtorske pogodbe (Aleš Kaluža) – 

34/15–17/č
Pet izhodišč, ki bi jih morala upoštevati nova obdavčitev 

nepremičnin (Nejc Zemljak) – 34/17‑18/č
Izkušnja z novim davkom na nepremično premoženje večje 

vrednosti (Nataša Cankar) – 36/12–14/č
Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o 

izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – 
kulturni sporazumi – 37/IV/erar

Obdavčitev sakralnih objektov in načelo nevtralnosti države (Andrej 
Troha) – 39/10–12/č

Ne)obetavne davčne spremembe (Nika Skvarča) – 44/27/por
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji – veljavna in prihodnja ureditev 

(1) (Andrej Grah Whatmough) – 47/7–9/č
Zavarovanje prevozniške odgovornosti in davek od prometa 

zavarovalnih poslov – 47/III‑IV/erar
Posredovanje podatkov iz zbirke data retention samostojnemu 

podjetniku – 47/23/mo
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji – veljavna in prihodnja ureditev 

(2) (Andrej Grah Whatmough) – 48/16–18/č
Kdaj imetnik služnosti postane davčni zavezanec za nepremičninski 

davek (Jernej Podlipnik) – 49‑50/12‑13/č

dedno pravo
Notarske spremembe (Irena Vovk) – 1/32/por

Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih 
informativnih izračunov (Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 
26/9–11/č

Posledice dviga stopenj DDV v praksi (Andrej Grah Whatmough) – 
28/6‑7/č

Ravnanje DURS‑a v primerih neobračunavanja in neplačila 
prispevkov za socialno varnost primerno? (Jorg Sladič) – 
29‑30/26/mo

Z novelo ZDavP‑2G nad neprijavljeno premoženje – 31‑32/I‑II/pod
Davčna obravnava dohodkov iz avtorske pogodbe (Aleš Kaluža) – 

34/15–17/č
Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami) 

(Andrejka Grlić) – 35/3/uv

davčni postopek
Z novelo ZDavP‑2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih 

zavezancev – 1/I‑II/pod
Novi davek na finančne storitve (Katja Meško) – 4/11‑12/č
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih 

stroškov – vzorec obrazca – 9/II–IV/erar
Pristojnosti davčnih organov ostajajo še naprej široke (Matej Cerar) 

– 16‑17/33/sp
Le še nekaj dni za vzpostavitev davčno ustreznega blagajniškega 

poslovanja – 23/I–III/pod
Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih 

informativnih izračunov (Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 
26/9–11/č

Alternativno reševanje davčnih sporov (Aleš Zalar) – 27/6–8/č
Z novelo ZDavP‑2G nad neprijavljeno premoženje – 31‑32/I‑II/pod

davek na dodano vrednost (DDV)
Novi davek na finančne storitve (Katja Meško) – 4/11‑12/č
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano 

vrednost – 9/I‑II/erar
DDV: zakon, pravilnik, komentar, pojasnila, praktični primeri (Jernej 

Podlipnik) – 10/31/prik
Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru 

postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter 
obveznosti popravka odbitka DDV v teh primerih – 11/I‑II/erar

Izdajanje upravnih odločb kot vidik uresničevanja človekovih pravic 
(Erik Kerševan) – 12/14–16/č

Popravljanje podatkov na že oddanih izjavah po 45. členu ZDDV‑1 
– 13/I/erar

Davčna številka na računu (Irena Vovk) – 15/19/mo
Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev sodnih 

izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev – 15/I–IV/erar
Dvig stopnje DDV kot smiseln ukrep fiskalne politike v trenutnih 

gospodarskih razmerah v Sloveniji? (Andrej Grah Whatmough) 
– 19/6–7/č

Navidezni pravni posli (Nika Skvarča) – 19/32/por
Elektronski računi ‑ 20/I–IV/erar
Obravnava predplačil in nastanek davčne obveznosti pri čezmejnih 

storitvah ‑ 22/I/erar
Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji –  

22/I‑II/erar
Dvig DDV in veljavnost naročniške pogodbe (Mark Pohar) – 

24‑25/8–10/č
Povečanje stopenj DDV po ZIPRS1314‑A – 24‑25/I‑II/erar
Posledice dviga stopenj DDV v praksi (Andrej Grah Whatmough) – 

28/6‑7/č
Povečanje stopenj DDV – najpogostejša vprašanja in odgovori – 

29‑30/I–III/erar
Nastanek obveznosti obračuna DDV od pridobitve blaga znotraj 

Unije in odbitek tega DDV – 29‑30/III‑IV/erar
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano 

vrednost – 35/I‑II/erar
Vprašanje v zvezi z novo klavzulo o oprostitvi DDV na računih v 

letu 2013 – 35/II/erar
Popravek odbitka DDV pri prenehanju identifikacija za namene DDV 

– 37/I/erar
Identifikacija za DDV tuje pravne osebe, ki ima v Sloveniji 

podružnico – 2. del – 39/I–II/erar
Prenos komunalne opreme z investitorja na občino – 39/II‑III/erar
Promocija zdravja na delovnem mestu – 42‑43/I‑II/erar
Vpliv višje davčne stopnje na pogodbo o izvedbi javnega naročila 

(Maja Prebil) – 44/12–14/č
Začasna uporaba osebnega vozila za lastni namen in posebna 

ureditev za rabljeno blago in DDV – 47/I/erar
Stroški izvajanja ZVZD‑1 so lahko tudi davčno nepriznani –  

48/I‑II/pod
Dobava in zagon klime ter obračunov DDV – 49‑50/I/erar
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Delovno razmerje in ZDR‑1 (Dominik Kuzma in Lucija Perko Vovk) 
– 16‑17/15–18/č

Poškodba pri delu (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/27‑28/vo
Nezagotovitev prilagoditve delovnega časa materi majhnega otroka 

je diskriminacija (Andreja Tratnik) – 16‑17/31/sp
Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin 

(Nataša Belopavlovič) – 18/19/vo
Aktualni izzivi pri sodnem preverjanju sindikalnega dogovarjanja 

skozi prizmo ekonomske analize prava (France Ocepek) –  
18/II–VII/pril

Položaj ekonomsko odvisnih oseb (Tanja Pustovrh Pirnat) – 
19/16‑17/č

Konkurenčna prepoved (Nataša Belopavlovič) – 20/18/vo
Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – trajanje delovnega razmerja 

– odškodnina – 20/19–21/sp
Upokojitev pri 80‑ih (Nana Weber) – 20/26‑27/por
Kazniva dejanja s področja delovnega prava in prava socialne 

varnosti (Alenka Mordej) – 20/28/por
Ugotavljanje alkoholiziranosti poklicnih voznikov (Nataša 

Belopavlovič) – 21/17/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – ponudba 

ustrezne zaposlitve – 21/20‑21/sp
Pet »zapovedi«: prva (Jože Mencinger) – 21/34/č
Razlaga pojma »hendikepiranost« iz Direktive 2000/78/ES (Katarina 

Vatovec) – 22/24/sp
Evidenca delovnega časa in osebni podatki delavcev po pravu EU 

(Zoran Skubic) 22/25‑26/sp
Iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo prihodnost – zbudimo se! 

(Andrejka Grlić) – 23/14–16/č
ZDR‑1 za večje varstvo delavcev (Nana Weber) – 23/27‑28/por
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – sodna razveza pogodbe o 

zaposlitvi – 24‑25/24–26/sp
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce 

– 24‑25/II‑III/erar
Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR‑1 –  

24‑25/III‑IV/erar
Obdavčitev z 98‑odstotno stopnjo je nesorazmerna (Matej Cerar) – 

24‑25/30/sp
Društvo za delovno pravo in socialno varnost o novem ZDR‑1 in 

spremenjenem ZUTD (Barbara Kresal) – 24‑25/35/por
Tudi ekonomsko odvisne osebe do delovnega razmerja (Nana 

Weber) – 26/16‑17/odm
Obveznost objave (mag. Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo
Odpravnina 1. (mag. Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo
Odpravnina 2. (mag. Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo
Odpravnina 3. (mag. Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo
Rok za prijavo na prosto delovno mesto (mag. Nataša Belopavlovič) 

– 26/18/vo
Odpravnina za javne uslužbence (mag. Nataša Belopavlovič) – 

26/18/vo
Posebna osebna olajšava za čezmejne delovne migrante –  

26/19/sp
Delo prek polnega delovnega časa – 26/II‑III/pod
Socialne pravice in socialna pravičnost (Grega Strban) – 27/3/uv
Spremembe obračuna davčnega odtegljaja – REK obrazca po  

1. juliju 2013 – 27/II‑III/erar
Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR‑1 – 27/III‑IV/erar
Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske 

rente z dedovanjem – 27/IV/erar
Široka razlaga Direktive 2000/78/ES in favorem hendikepiranih 

oseb (Katarina Vatovec) – 28/24‑25/sp
Iskanje ustreznih rešitev, kako iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo 

prihodnost (Andrejka Grlić) – 29‑30/6–9/č
Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe (Jasna Murgel) – 

29‑30/10–12/č
Vprašanje učinkovanja ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča na 

pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (Katarina Rajgelj) – 
29‑30/13–15/č

Odpravnina in prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti za 
pripravnike (Nataša Belopavlovič) – 29‑30/21‑22/vo

Ustreznost ponujene zaposlitve po 90. členu ZDR – javni ali 
organiziran prevoz na delo – 29‑30/25‑26/sp

Regulirani poklici in (zadostne) poklicne kvalifikacije po pravu EU 
(Zoran Skubic) – 29‑30/32‑33/sp

Normative Patterns and Legal Developments in the Social 
Dimension of the EU (Irena Vovk) – 29‑30/38/prik

Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 33/20‑21/vo
Pet »zapovedi«: četrta (Jože Mencinger) – 33/34/č
In favorem domini – problematika prevedb in vračilo preveč 

izplačanih plač v javnem sektorju (Katarina Rajgelj) – 34/6–9/č
Regres za letni dopust (Nataša Belopavlovič) – 34/22/vo

Nekaj temeljnih pripomb k predlogu (osnutku) novega Zakona o 
dedovanju (Karel Zupančič) – 9/9‑10/č

Skupna oporoka in fidejkomisarična substitucija ponovno v ZD? 
(Nina Scortegagna Kavčnik) – 10/14–16/č

Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove (Uroš Hočevar) – 
13/12–15/č

Dedovanje med istospolno usmerjenima partnerjema – 15/18/sp
Z obrobja postave: Zagovor zunajzakonske skupnosti (Tomaž 

Pavčnik) – 16‑17/41/č
Sposobnost biti stranka v postopku – smrt tožene stranke pred 

vložitvijo tožbe – univerzalno pravno nasledstvo –  
24‑25/22–24/sp

Novosti ureditve stečaja zapuščine (Nina Plavšak) – 26/6–8/č
Pet »zapovedi«: četrta (Jože Mencinger) – 33/34/č
Dedni dogovor s pogodbo o preužitku – sosporništvo dedičev – 

dediči, ki niso stranke pogodbe o preužitku – 35/21–23/sp
Veljavnost oporoke pred pričami – 36/19‑20/sp
Kaduciteta – odgovornost države za zapustnikove dolgove – 

40‑41/29‑30/sp
Neobstoječa oporoka – pretrganje zastaranja – 48/20‑21/sp

delnice
glej vrednostni papirji

delovna razmerja
glej delovno pravo

delovno pravo
glej tudi letni dopust, mobing, pogodba o zaposlitvi in sindikat
Plačilo nadurnega dela – prekoračitev zakonsko dovoljene kvote – 

1/20‑21/sp
Z novelo ZDavP‑2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih 

zavezancev – 1/I‑II/pod
Izraba letnega dopusta v primeru menjave delodajalca (Nataša 

Belopavlovič) – 2/20/vo
Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi – 

pravočasnost tožbe – 2/22–24/sp
Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja – 

splošno pojasnilo (velja od 1. januarja 2013) – 2/I–III/erar
Prenova delovne zakonodaje (Nana Weber) – 2/32/por
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Nataša Belopavlovič) –  

3/21/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu 

številu delavcev – 3/22–24/sp
Spletni smerokaz: Družini prijazno podjetje (Irena Vovk) – 3/38/prik
Politična pripadnost ni razlog za odpoved (Nana Weber) –  

4/25‑26/sp
Prebivališče ni pogoj za subvencijo (Nana Weber) – 5/28/sp
Spletni smerokaz: Varnost in zdravje pri delu (Irena Vovk) –  

5/38/prik
Obveznost sočasnosti odpovedi stare in ponudbe nove pogodbe o 

zaposlitvi (Aleš Kaluža) – 6/16‑17/č
Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od  

1. januarja 2013) – 6/I–IV/erar
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – odpovedni 

razlog – 7‑8/29–31/sp
Sporna določa ZUJF glede povračila stroškov prevoza na delo in z 

njega – 7‑8/30‑31/mo
Presežki delovnih ur na področju zdravstva v Sloveniji (Sonja Ogriz) 

– 9/15‑16/č
Izjava o konkurenčni prepovedi – 9/18‑19/mo
Družba je bolna, pozdravimo jo! (Jaka Slokan) – 10/3/uv
Novi Zakon o delovnih razmerjih – korak bližje k prožni varnosti? 

(Igor Knez) – 10/II–VIII/pril
Posebno pravno varstvo pred odpovedjo – 10/II‑III/pod
Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic (Barbara Kresal) –  

11/3/uv
Odsotnost zaradi začasne nezmožnosti za delo in razveljavitev 

pogodbe o zaposlitvi (Aleš Kaluža) – 11/16‑17/č
Novi Zakon o delovnih razmerjih z grenkim priokusom (Barbara 

Kresal) – 11/18‑19/č
Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih 

iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporablja se od 
22. februarja 2013) – 11/II‑III/erar

Skrajšanje odpovednega roka in varstvo po 116. členu ZDR (Nataša 
Belopavlovič) – 12/19/vo

Odškodninska odgovornost delodajalca (Tanja Pustovrh Pirnat) – 
13/16‑17/č

Verska svoboda na delovnem mestu (Aleš Velkaverh) –  
15/24‑25/sp

PP kazalo-2013_OKey.indd   5 1/6/14   5:00 PM



D pravna praksa – stvarno kazalo 2013

6

Čigavi so stroški za predhodni zdravstveni pregled za delovno 
mesto zdravnika specializanta? – 49‑50/24‑25/mo

Enako obravnavanje vseh vrst življenjskih skupnosti tudi glede 
pravic iz kolektivne pogodbe (Zoran Skubic) – 49‑50/28‑29/sp

demografija
Pogled od zunaj (Edita Turičnik) – 2/28‑29/č

demokracija
glej pravna država

Demokratična republika Kongo
Po drugi razglašeni sodbi na MKS polovični izkupiček za tožilstvo 

(Sabina Zgaga) – 1/25‑26/sp

demonstracije
glej javni shodi

denacionalizacija
Odškodnina po 72. členu ZDen (Janez Tekavc) – 39/6–8/č

detektivska dejavnost
(Ne)upravičenost povrnitve stroškov detektivskih storitev v primeru 

uporabe sledilnega sistema GPS (Judita Dolžan) – 33/22‑23/sp

diplomacija
Foreign Policy (Natali Gak) – 20/30‑31/prik

diskriminacija
glej človekove pravice

Dnevi slovenskih pravnikov 2013
Priznanja in nagrade za leto 2012 – 40‑41/6–9/por
Nova delovna zakonodaja (Nana Weber) – 42‑43/17‑18/por
Pravni in etični vidiki plagiata (Nana Weber) – 42‑43/18‑19/por
Vpliv ukrepov za sanacijo bank na druga pravna področja (Nana 

Weber) – 42‑43/19/por
O odvetniški etiki brez dlake na jeziku (Nana Weber) –  

42‑43/20/por
Postopki v zvezi s premoženjem neznanega ali nezakonitega izvora 

(Zoran Skubic) – 44/14‑15/por
Rešitve za e‑sodstvo, ki bo v pomoč, ne v breme (Nana Weber) – 

44/15/por
Pravne možnosti ločitvenih upnikov v izvršilnem postopku in v 

postopkih zaradi insolventnosti (Nana Weber) – 44/15‑16/por

dobrodelnost
Pojasnilo v zvezi s pojmom »splošnokoristni nameni« iz 59. člena 

ZDDPO‑2 in 66. člena ZDoh‑2 – 37/III‑IV/erar

dohodnina
Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja – 

splošno pojasnilo (velja od 1. januarja 2013) – 2/I–III/erar
Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi od 1. 1. 2013 dalje – 4/I‑II/erar
Pravno‑ekonomska analiza sprememb davčno‑socialne obremenitve 

dohodka v letu 2013 (Jaka Cepec in Vito Vitrih) – 6/II–X/pril
Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od  

1. januarja 2013) – 6/I–IV/erar
Davčne in poročevalske obveznosti podružnic tujin podjetij v 

Sloveniji – 7‑8/I‑II/pod
Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih 

iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporablja se od 
22. februarja 2013) – 11/II‑III/erar

Izračun akontacije dohodnine pri izplačilu materialnih stroškov 
nepoklicnim funkcionarjem – 11/III/erar

Dohodnina – vzdrževani družinski člani – 11/III‑IV/erar
Predlaganje REK‑1 obrazcev v skladu z novelo ZUTD‑A – 13/I/erar
Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, 

ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih 
odhodkov – 13/II/erar

Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) – splošno 
pojasnilo velja od 1. 1. 2013 dalje – 13/II–IV/erar

Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev sodnih 
izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev – 15/I–IV/erar

Izračunavanje in plačevanje predhodne akontacije dohodnine od 
drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti 
po 1. 1. 2013 – 18/I–III/erar

Prenova zavarovanja za brezposelnost in ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja (Grega Strban) – 35/17‑18/č

Javna objava prostega delovnega mesta (Nataša Belopavlovič) – 
36/18/vo

Položajni dodatek (Nataša Belopavlovič) – 36/18/vo
Spremembe ZDoh‑2 naj bi se upoštevale že pri obračunu 

dohodnine za leto 2013 – 36/I‑II/pod
ZDR‑1 in ZUTD ter ZPIZ‑2 z uvodnimi pojasnili (Luka Tičar) – 

36/29–31/prik
Agencijsko delo (Irena Vovk) – 36/32/por
Načselo najtesnejše zveze pri čezmejnih pogodbah o zaposlitvi po 

pravu EU: izjema ali pravilo? (Zoran Skubic) – 37/26‑27/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za starejšega 

delavca (Nana Weber) – 38/20/vo
Poračuni plačnih nesorazmerij (Nana Weber) – 38/32/por
Sorazmerni del letnega dopusta in regres za letni dopust (Nataša 

Belopavlovič) – 39/22/vo
Odprava plačnih nesorazmerij – pridobljene pravice javnih 

uslužbencev – 39/23–26/sp
Odklonska ravnanja in zdravje v delovnem okolju (Bećir Kečanović 

in Metoda Dodič Fikfak) – 40‑41/20–22/č
Delavkina odpoved v času porodniškega dopusta (Nana Weber) – 

40‑41/26/vo
Vračilo pripravniških plač in PDI (Ministrstvo za pravosodje, Kabinet 

– odnosi z javnostmi) – 40‑41/27/vo
Sporazumno prenehanje delovnega razmerja in odpravnina –  

40‑41/II‑III/pod
Prejemniki štipendij za študij v tujini nezaposljivi v Sloveniji – 

40‑41/29/mo
Nova delovna zakonodaja (Nana Weber) – 42‑43/17‑18/por
Odškodninska odgovornost delodajalca – objava osebnih podatkov 

delavca na oglasni deski – 42‑43/26‑27/sp
Promocija zdravja na delovnem mestu – 42‑43/I‑II/erar
Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu 

zaposlen manj kot 5 let – 42‑43/III‑IV/erar
Naknadna odprava inšpektorjevega soglasja za odpoved (Nana 

Weber) – 44/17‑18/vo
Normativni temelji socialnih razmerij (Martina Šetinc Tekavc) – 

44/30‑31/prik
Zaposleni pri »agencijah« (Irena Vovk) – 44/32/por
Dodatek za delovno dobo in odpovedi kolektivnih pogodb (Katarina 

Rajgelj) – 45/13–15/č
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce 

(Simona Kamšek) – 45/16/vo
Nastop dela po pogodbi in bolezen (Nana Weber) – 45/16‑17/vo
Prenehanje delovnega razmerja v času porodniškega dopusta (Nana 

Weber) – 45/17/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – izdaja poslovne skrivnosti 

– pravica do odgovora na medijsko objavo – 45/17–20/sp
Dostop do sistema SISBON s strani agencijskih delavcev –  

45/20/mo
Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju 

trga dela in starševskega varstva – 45/I/erar
Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK 

obrazcev) – 45/I–III/erar
Pravice pomorščakov in pomorska zavarovanja (Boris Jerman) – 

45/28‑29/por
Delovno in socialno pravo – zbirka predpisov (Barbara Kresal) – 

45/30‑31/prik
Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe (Eneja 

Drobež) – 46/14–16/č
Prednostna pravica presežnih delavcev do zaposlitve (Nana Weber) 

– 46/19/vo
Plačilo nadur (Nana Weber) – 46/20/vo
Pogodba o zaposlitvi – razlaga pogodbe – pravica vodilnega 

delavca do dodatka za delovno dobo – 46/21–23/sp
Soglasje starejših delavcev za nadurno delo (Nana Weber) – 

47/18/vo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič) 

– 47/18/vo
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – 47/19‑20/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov – presežni 

delavci – 47/22–24/sp
Plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje – novela 

ZZVZZ‑M – 47/I–III/erar
The Future of the International Labour Organization in the Global 

Economy (Irena Vovk) – 47/30/prik
Transformacija v pogodbo za nedoločen čas – neizrabljen letni 

dopust (Nana Weber) – 48/19/vo
Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni (Nana Weber) 

– 48/19‑20/vo
Napačna navedba tožene stranke – 48/II‑III /pod
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki pred upokojitvijo (Nana 

Weber) – 49‑50/23/vo
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Po osemnajstih dneh pridržanja brez sodnega nadzora še tri dni 
pripora? (Andreja Tratnik) – 27/26/sp

Spletni smerokaz: Proti zasvojenostim (Irena Vovk) – 49‑50/46/prik

društva
glej tudi Pravniško društvo Ljubljana, Pravniško društvo Maribor in 

Zveza društev pravnikov Slovenije
Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji (Matija Žgur) – 

9/29/por
Javni interes delovanja društev in zavodov po presoji občin – med 

(arbitrarno) nujo in zakonitostjo (Polonca Kovač in Matjaž 
Remic) – 11/8‑9/č

Rotterdamska pravila za večjo konkurenčnost koprskega pristanišča 
(Boris Jerman) – 11/28/por

Kazniva dejanja s področja delovnega prava in prava socialne 
varnosti (Alenka Mordej) – 20/28/por

Rubikon med svobodo izražanja in sovražnim govorom (Urška 
Makovec, Jelena Malnar) – 21/28/por

Romi, izbrisani, revščina (Irena Vovk) – 21/32/por
Spletni smerokaz: Društvo za pomorsko pravo Slovenije (Irena Vovk) 

– 22/38/prik
Evropski dan pomorstva (Boris Jerman) – 23/28/por
Vloga in funkcija nadzornega odbora društva (Sodelavka PP) – 

24‑25/21/vo
Društvo za delovno pravo in socialno varnost o novem ZDR‑1 in 

spremenjenem ZUTD (Barbara Kresal) – 24‑25/35/por
V iskanju Herkulesa (Nika Skvarča) – 26/29‑30/por
Ali je Slovenija (že) pravna država? (Tilen Vesenjak) – 42‑43/35/por
Pravice pomorščakov in pomorska zavarovanja (Boris Jerman) – 

45/28‑29/por
Za strokovno premišljene in široko sprejemljive spremembe 

volilnega sistema (Matija Žgur) – 49‑50/34/por
Kriza zahteva krepitev človekovih pravic (Matija Žgur) –  

49‑50/36/por

družinsko pravo
Odgovornost mladoletnega družbenika za obveznosti izbrisane 

družbe – 5/II‑III/pod
Skupna oporoka in fidejkomisarična substitucija ponovno v ZD? 

(Nina Scortegagna Kavčnik) – 10/14‑16/č
Plačilo zakončevega dolg (Luigi Varanelli in Špela Otoničar) – 

10/18‑19/vo
Pravica do sukcesivne posvojitve že posvojenega otroka 

istospolnega partnerja (Judita Dolžan) – 10/23‑24/sp
Z obrobja postave: Zagovor zunajzakonske skupnosti (Tomaž 

Pavčnik) – 16‑17/41/č
Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu in mednarodna 

ugrabitev otrok (Mojca Strašek Dodig) – 19/29/por
Zagovornik – glas otroka kot kolizijski skrbnik? (Alenka Križnik) – 

21/8‑9/č
Poslovni delež kot skupno premoženje zakoncev – solastnina na 

poslovnem deležu – 22/20‑21/sp
Davčne ugodnosti morajo veljati za vse registrirane življenjske 

skupnosti enako (Zoran Skubic) – 27/24‑25/sp
Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago (Nina Krajnc, 

Maruša Kraševac in Maja Kreča) – 28/28‑29/por
Samostojnost odločanja na področju skrbništva (Nada Caharijaz 

Ferme) – 29‑30/16‑17/č
Ljubezenska soba tudi za pripornike (Andreja Tratnik) – 

29‑30/34‑35/sp
Normative Patterns and Legal Developments in the Social 

Dimension of the EU (Irena Vovk) – 29‑30/38/prik
Preživljanje polnoletnega brata (Petra Hribar Habjan) – 34/22/vo
Švica zapira vrata tudi za otroke (Andreja Tratnik) – 34/27‑28/sp
Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom 

nenačrtovanega otroka (Katja Koritnik) – 35/14–16/č
Dolžnost preživljati otroka, ki se šola – 35/23/mo
Preživnina ob podaljšanju roditeljske pravice – 35/23/mo
Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja 

svojega izvora (Judita Dolžan) – 35/26‑27/sp
Odvzem roditeljske pravice – koristi otroka – 37/20–22/sp
Delavkina odpoved v času porodniškega dopusta (Nana Weber) – 

40‑41/26/vo
Odreditev testa DNK za ugotovitev očetovstva v sporu za dodelitev 

stikov, začetem na zahtevo biološkega očeta (Judita Dolžan) – 
40‑41/33‑34/sp

Pravica do družinskega pomočnika (Aleš Potočnik in Urška Kupec) 
– 42‑43/21/vo

Prisilna izterjava preživninskih terjatev – odprti problemi v teoriji in 
praksi (Anja Drev) – 46/II–VIII/pril

Predlagane novosti na področju starševskega varstva (Nataša 
Jamnik in Urša Trtnik) – 47/13–15/č

Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti – splošno pojasnilo 
(velja od 1. 1. 2013 dalje) – 18/III‑IV/erar

Nov sistem pavšalne obdavčitve: sredstvo za spodbujanje malega 
gospodarstva? (Andrej Grah Whatmough) – 22/17–19/č

Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve – 22/II‑III/erar
Davčna obravnava finančne pomoči, prejete v okviru mednarodnega 

programa s področja izobraževanja – Leonardo da Vinci –  
22/IV/erar

Zakup kmetijskih zemljišč kot neizrabljen proračunski vir (Nadija 
Šuler) – 24‑25/11‑12/č

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – 
24‑25/III/erar

Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR‑1 –  
24‑25/III‑IV/erar

Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2 
– 24‑25/IV/erar

Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence –  
62.c člen ZIPRS1314 – 24‑25/IV/erar

Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih 
informativnih izračunov (Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 
26/9–11/č

Posebna osebna olajšava za čezmejne delovne migrante –  
26/19/sp

Pravno sredstvo za zagotavljanje davčnega načela enakosti 
(Dominik Kuzma) – 27/14–16/č

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja – REK obrazca po  
1. juliju 2013 – 27/II‑III/erar

Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR‑1 – 27/III‑IV/erar
Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske 

rente z dedovanjem – 27/IV/erar
Organizacija nagradne igre – 27/IV/erar
Davčne ugodnosti morajo veljati za vse registrirane življenjske 

skupnosti enako (Zoran Skubic) – 27/24‑25/sp
Pojasnilo v zvezi s pojmom »splošnokoristni nameni« iz 59. člena 

ZDDPO‑2 in 66. člena ZDoh‑2 – 33/II‑III/erar
Predlog ZDoh‑2M (Irena Vovk) – 34/32/por
Spremembe ZDoh‑2 naj bi se upoštevale že pri obračunu 

dohodnine za leto 2013 – 36/I‑II/pod
Meja obdavčitve daril (Andrej Grah Whatmough) – 37/20/vo
Pojasnilo v zvezi s pojmom »splošnokoristni nameni« iz 59. člena 

ZDDPO‑2 in 66. člena ZDoh‑2 – 37/III‑IV/erar
Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014 – 

42‑43/III/erar
Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu 

zaposlen manj kot 5 let – 42‑43/III‑IV/erar
Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga 

nepremičnin po 1. juliju 2013 – 42‑43/IV/erar
Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK 

obrazcev) – 45/I–III/erar
Posredovanje podatkov iz zbirke data retention samostojnemu 

podjetniku – 47/23/mo
Stroški izvajanja ZVZD‑1 so lahko tudi davčno nepriznani –  

48/I‑II/pod

dokazno pravo
Izključnost uporabe Uredbe v primeru neposrednega pridobivanja 

dokazov (Judita Dolžan) – 13/29/sp
Odvzem brisa ustne sluznice po noveli ZKP‑L (Sabina Zgaga) – 

27/16–18/č
Dokazni standard anonimne prijave informatorja (Vanja Žgur) – 

28/16‑17/č
Prekrški – zahteva za sodno varstvo – izvajanje dokazov v korist 

obdolženca – 44/19–21/sp

doktorati
Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku: pravni in 

kriminalitetnopolitični vidiki (Aleš Završnik) – 20/29‑30/č
Preslepitve na meji in onkraj pregona (Andreja Tratnik) –  

23/29/prik
Volilni spor (Matija Žgur) – 24‑25/38‑39/prik
Izbris in (ne)ustavna demokracija (Aleš Novak) – 27/30‑31/prik

doping
glej šport

dosmrtni zapor
glej kaznovalno pravo

droge
Gladovna stavka zapornika (Andreja Tratnik) – 19/26‑27/sp
Športni duh in medikalizacija protidopinga (Matej Cerar) – 20/27/por
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Ustavne omejitve referenduma (Igor Vuksanović) – 2/13‑14/č
PRAVičnO: Parlamentarni sistem in politične stranke (Ciril Ribičič) – 

3/33/č
Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava (Šime Ivanjko) – 4/3/uv
Prenehanje vlade in tekoči posli (Franc Grad) – 5/6–8/č
Z obrobja postave: Kako demontirati parlamentarni glasovalni stroj? 

(Tomaž Pavčnik) – 5/33/č
Parlamentarno pravo – 6/26‑27/prik
Izigrana konstruktivna nezaupnica (Janez Pogorelec) – 9/6–9/č
PRAVičnO: Za novo ravnotežje med vejami oblasti in do ljudi (Ciril 

Ribičič) – 9/33/č
Avtoriteta DZ (Nana Weber) – 11/32/por
Samo pravne norme ne bodo dovolj (Albin Igličar) – 16‑17/13‑14/č
Parlamentarna avtonomija (Franc Grad) – 20/II–VIII/pril
Poti in stranpoti insolvenčne zakonodaje (Nina Plavšak) – 21/3/uv
Nomotehnika – pravno »orožje« (Andreja Tratnik) – 21/29/por
Je sodna reforma izraz strahu pred učinkovitim sodstvom? (Janja 

Roblek) – 29‑30/3/uv
Plebiscit 1990 in sprememba Ustave 2013 (Ivan Kristan) – 

49‑50/16–19/č
Dvajset let od prve pobude za etični kodeks poslancev Državnega 

zbora (Katarina Žagar) – 49‑50/21‑22/č

E
ekonomija

glej tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 
in privatizacija

37 odstotkov (Jože Mencinger) – 1/34/č
O tržni svobodi in (ne tako) nori evropski zakonodaji (Janja Hojnik) 

– 2/3/uv
Virtualni svet ni vse (Sandi Kodrič) – 2/34/č
Obresti na depozite se bodo znižale (Matej Tomažin) – 3/34/č
Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi (Borut Bratina, Dušan 

Jovanovič in Miha Bratina) – 4/8‑9/č
Novi davek na finančne storitve (Katja Meško) – 4/11‑12/č
Tveganje korupcije (Jože Mencinger) – 4/34/č
Nastanek plačilne nesposobnosti po ZFPPIPP (Živko Bergant) – 

5/9–11/č
Poslovno pravo – osnove s praktičnimi primeri (Andrej Grah 

Whatmough) – 5/31/prik
Nastajanje ekonomske monokulture (Sandi Kodrič) – 5/34/č
Pravno‑ekonomska analiza sprememb davčno‑socialne obremenitve 

dohodka v letu 2013 (Jaka Cepec in Vito Vitrih) – 6/II–X/pril
Dostop javnosti izključen (Irena Vovk) – 6/28/por
Dobra vizija krepi pričakovanja (Matej Tomažin) – 6/30/č
Ekonomika evropske integracije (Sandi Kodrič) – 7‑8/38/prik
Kreditni krč in Supernova (Jože Mencinger) – 7‑8/42/č
Pravica do dostopa (Irena Vovk) – 9/32/por
Padanje cen nepremičnin lahko ustavi le višja sila (Sandi Kodrič) – 

9/34/č
Letno poročilo v času recesije z obsežnejšimi razkritji – 10/I‑II/pod
Kam nas vodi pot? (Matej Tomažin) – 10/34/č
Kdaj bo konec krize? (Jože Mencinger) – 11/34/č
Visokošolski program v vsako slovensko vas (Sandi Kodrič) – 

12/34/č
Bančne skrbi (Matej Tomažin) – 13/34/č
Spletni smerokaz: Slovenian Business Portal (Irena Vovk) –  

13/38/prik
Zaradi neskladij med zakonodajo in stroko dileme pri revidiranju 

invalidskih in energetskih podjetij – 14/I‑II/pod
Bankrot nacionalnega interesa? (Jože Mencinger) – 14/30/č
Novela Obrtnega zakona (Andrej Friedl) – korak v pravo smer – 

15/6‑8/č
Govorjenje je poceni (Sandi Kodrič) – 15/34/č
Slovenija kot zajec? (Matej Tomažin) – 16‑17/42/č
Aktualni izzivi pri sodnem preverjanju sindikalnega dogovarjanja 

skozi prizmo ekonomske analize prava (France Ocepek) –  
18/II–VII/pril

Constitutions in the Global Financial Crisis: A Comparative Analysis 
(Irena Vovk) – 18/30/prik

Ad hoc: Vsi bi bili radi Švicarji, nihče pa Wilhelm Tell (Vesna 
Bergant Rakočević) – 18/33/č

Strukturne in druge reforme (Jože Mencinger) – 18/34/č
Dvig stopnje DDV kot smiseln ukrep fiskalne politike v trenutnih 

gospodarskih razmerah v Sloveniji? (Andrej Grah Whatmough) 
– 19/6‑7/č

Več možnosti za pomoč podjetjem v težavah – 19/I‑II/pod
Paradoksi: Sram in krivda brezposelnosti (Aleš Završnik) – 19/33/č
Ko najem kredita postane velikanski uspeh (Sandi Kodrič) – 

19/34/č

Premoženjska razmerja med zakoncema – 48/21‑22/sp
Določitev deležev na skupnem premoženju razvezanih zakoncev – 

49‑50/23‑24/sp

država
Pogled od zunaj (Edita Turičnik) – 2/28‑29/č
Nepotrebna širitev Nature 2000? (Tomaž Jančar) – 3/16‑17/odm
Posledice abstraktne narave pravnega posla o pridobitvi lastnih 

delnic (Nadija Šuler) – 5/11‑12/č
Do spremembe sedeža Evropskega parlamenta le s soglasjem 

držav članic (Katarina Vatovec) – 5/26‑27/sp
Demokratični primitivizem in politična korupcija (Bećir Kečanović) – 

7‑8/23–25/č
Molk sramu (Miloš Zarić) – 10/30/č
Odgovornost države zaradi škode zaradi poplav – opustitev kot 

protipravno ravnanje – 11/22/sp
Sojenje v odsotnosti in izročitev obsojenca na podlagi evropskega 

naloga za prijetje (Zoran Skubic) – 13/28/sp
Očiščenje in pomlajenje (Marko Pavliha) – 14/3/uv
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi (Vasilka Sancin) – 15/29/por
Uvedba naknadnega vrednotenja shem državnih pomoči kot 

instrumenta posodobitve področja državnih pomoči? (Nina 
Krese) – 20/9‑10/č

Kmalu spremembe pri izplačilih in predplačilih proračunskih 
uporabnikov – 21/I‑IV/pod

Narodna istovetnost in nacionalni interes (France Bučar) – 26/3/uv
Socialne pravice in socialna pravičnost (Grega Strban) – 27/3/uv
Razkritje podatkov obveščevalne službe (Nika Skvarča) –  

29‑30/33/sp
Socialno podjetništvo v Sloveniji – priložnost ali utopija? (Jasmina 

Tkalčič) – 36/10‑11/č
Obdavčitev sakralnih objektov in načelo nevtralnosti države (Andrej 

Troha) – 39/10–12/č
Razreševanje izbrisa – ali reševanje naše biti? (Blaž Kovač) – 

39/20‑21/č
Sanacija družbe kot vprašanje etične doraslosti (France Bučar) – 

40‑41/3/uv
Kaduciteta – odgovornost države za zapustnikove dolgove – 

40‑41/29‑30/sp
Ekonomska kriza in človekove pravice (Vasilka Sancin in Matija 

Žgur) – 47/16‑17/č
»Finančna kriza« in Evropska konvencija o človekovih pravicah 

(Katarina Zidar Al‑Mutairi) – 47/II–VIII/pril
Volilni sistem, ustava in spremembe (Franc Grad) – 49‑50/13–16/č
Plebiscit 1990 in sprememba Ustave 2013 (Ivan Kristan) – 

49‑50/16–19/č
Najvplivnejši pravniki znotraj najslabše družbenopolitične stvarnosti 

(Nika Skvarča) – 49‑50/35/por

državljanstvo
Spletni smerokaz: Evropsko leto državljanov (Irena Vovk) –  

2/38/prik
Prebivališče ni pogoj za subvencijo (Nana Weber) – 5/28/sp
Services and the EU Citizen (Irena Vovk) – 20/30/prik
Ozaveščanje pravne države (Miro Cerar) – 28/3/uv
Neuspešno reševanje stanovanjske stiske družine z dvema 

invalidnima otrokoma na Primorskem – 31‑32/26/mo

Državna revizijska komisija
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 

(Janez Tekavc) – 1/30‑31/prik
Velika strokovna napaka kot element izločitve ponudnikov (Milena 

Basta Trtnik) – 5/15‑16/č
Najnižja cena kot pravilo za zoževanje števila primernih kandidatov 

v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti? 
(Milena Basta Trtnik) – 28/12‑13/č

Novela ZPVPJN ali kako vsaka nova vlada spremeni takse za 
vložitev revizijskega zahtevka (Maja Potočnik) – 33/15‑16/č

Reference v pravu javnih naročil (Maja Potočnik in Maja Prebil) – 
42‑43/II–VIII/pril

Dolžna ravnanja naročnika pri sprejemu odločitve o oddaji javnega 
naročila (Tanja Bratina) – 49‑50/II–VI/pril

Državni svet Republike Slovenije
Varstvo volilne pravice – 9/18‑19/sp
Parlamentarna avtonomija (Franc Grad) – 20/II–VIII/pril
Plebiscit 1990 in sprememba Ustave 2013 (Ivan Kristan) – 

49‑50/16–19/č

Državni zbor Republike Slovenije
glej tudi poslanci
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energetika
Zaradi neskladij med zakonodajo in stroko dileme pri revidiranju 

invalidskih in energetskih podjetij – 14/I‑II/pod
Splošni (nedovoljeni) pogoji poslovanja in »poštena« cena 

energentov po pravu EU (Zoran Skubic) – 14/24‑25/sp
Davčna številka na računu (Irena Vovk) – 15/19/mo
EU Energy Law and Policy – A Critical Account (Irena Vovk) – 

36/30/prik

Estonija
Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev (Matej 

Cerar) – 44/22‑23/sp
Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi 

proti Estoniji (Špelca Mežnar) – 46/6–8/č

etika in morala
Kadijeva sodba 2. (Marko Novak) – 1/16‑17/odm
Odziv Univerze na Primorskem na članek dr. Aleša Novaka, 

objavljenem v Pravni praksi, št. 47/2012 – 1/17/odm
Izjava dr. Igorja Lukšiča – 1/17/odm
Cesarjeva nova oblačila (Robert Smrekar) – 2/16‑17/odm
In memoriam akademski etiki? (Aleš Novak) – 2/17/odm
Parlamentarno pravo – 6/26‑27/prik
Javna etika in integriteta (Matej Avbelj) – 9/30/prik
Smučajmo vsi! (Vesna Bergant Rakočević) – 12/33/č
Očiščenje in pomlajenje (Marko Pavliha) – 14/3/uv
Pavlihizmi (Matjaž Ambrož) – 15/30/prik
Law As Engineering: Thinking About What Lawyers Do (Irena Vovk) 

– 15/30/prik
Samo pravne norme ne bodo dovolj (Albin Igličar) – 16‑17/13‑14/č
Embrionalne matične celice – prihodnost ali stranpot? (Barbara 

Nerat) – 16‑17/38/prik
Korupcija vs. etika v Sloveniji (Tadej Petejan) – 18/28/por
Ali tudi gospodarska kriza povzroča dejanja v skrajni sili? (Šime 

Ivanjko) – 21/II–IV/pril
Iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo prihodnost – zbudimo se! 

(Andrejka Grlić) – 23/14–16/č
Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud (Sandi Kodrič) – 

26/34/č
Caring and the Law (Irena Vovk) – 27/30/30/prik
Čakanje ali kupovanje vrstnega reda (Sandi Kodrič) – 29‑30/42/č
Odvetnik in popoldanski s. p. (Odvetniška zbornica Slovenije) – 

37/20/vo
Obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom integritete 

(Bećir Kečanović) – 39/16‑17/č
Razreševanje izbrisa – ali reševanje naše biti? (Blaž Kovač) – 

39/20‑21/č
Sanacija družbe kot vprašanje etične doraslosti (France Bučar) – 

40‑41/3/uv
Pravni in etični vidiki plagiata (Nana Weber) – 42‑43/18‑19/por
O odvetniški etiki brez dlake na jeziku (Nana Weber) –  

42‑43/20/por
Olika in omika sta etična abeceda (Marko Pavliha) – 44/3/uv
Dvajset let od prve pobude za etični kodeks poslancev Državnega 

zbora (Katarina Žagar) – 49‑50/21‑22/č
Svetovni etos – globalno in lokalno (Albin Igličar) –  

49‑50/38‑39/prik

evro
Koraki do bančne unije: kako varne bodo vloge? (Špela Kunej) – 

14/9‑11/č

Evropska centralna banka
Kaj je na kocki v Karlsruheju? (Igor Vuksanović) – 24‑25/18‑19/č

Evropska komisija
Nepotrebna širitev Nature 2000? (Tomaž Jančar) – 3/16‑17/odm
Jubilej ustavnega trenutka Evropske unije (Matej Accetto) – 5/3/uv
Skupno evropsko prodajno pravo – mar v B2B že ne obstaja? 

(Marko Djinović in Andrej Friedl) – 7‑8/II–V/pril
Dostop do dokumentov glede izvzema od Listine o temeljnih 

pravicah (Polona Tepina) – 10/26‑27/sp
Liberalizacija železniških storitev v EU (Janja Hojnik) – 14/II–XI/pril
Območja Natura 2000 – 18/20/sp
Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu in mednarodna 

ugrabitev otrok (Mojca Strašek Dodig) – 19/29/por
Uvedba naknadnega vrednotenja shem državnih pomoči kot 

instrumenta posodobitve področja državnih pomoči? (Nina 
Krese) – 20/9‑10/č

Acta pred luksemburškim Splošnim sodiščem (Katarina Vatovec) – 
24‑25/32‑33/sp

Spletni smerokaz: Finančni instrumenti EU (Irena Vovk) – 19/38/prik
Pogodba o trgovanju z orožjem – zaščita prebivalstva pred 

političnoekonomskimi interesi? (Vasilka Sancin) – 20/16‑17/č
World Trade Law after Neoliberalism – Reimagining the Global 

Economic Order (Irena Vovk) – 20/30/prik
Vse cveti, le naš vrt (še) ne (Matej Tomažin) – 20/34/č
Dobrodošla prizadevanja za sistemsko razdolžitev (Igor Vuksanović) 

– 21/6‑7/č
Ali tudi gospodarska kriza povzroča dejanja v skrajni sili? (Šime 

Ivanjko) – 21/II–IV/pril
Pojem skrajne sile v pravu (Andrej Ferlinc) – 21/V–VII/pril
Pomanjkljiva trditvena podlaga – 21/I–IV/pod
Pet »zapovedi«: prva (Jože Mencinger) – 21/34/č
Nov sistem pavšalne obdavčitve: sredstvo za spodbujanje malega 

gospodarstva? (Andrej Grah Whatmough) – 22/17–19/č
Caveat venditor (Sandi Kodrič) – 22/34/č
Iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo prihodnost – zbudimo se! 

(Andrejka Grlić) – 23/14–16/č
Občutljivost komentiranja (Matej Tomažin) – 23/34/č
Pet »zapovedi«: druga (Jože Mencinger) – 24‑25/42/č
Narodna istovetnost in nacionalni interes (France Bučar) – 26/3/uv
Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud (Sandi Kodrič) – 

26/34/č
Država, lačna denarja (Matej Tomažin) – 27/34/č
Pet »zapovedi«: tretja (Jože Mencinger) – 28/34/č
Spletni smerokaz: SPIRIT Slovenija (Irena Vovk) – 28/38/prik
Iskanje ustreznih rešitev, kako iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo 

prihodnost (Andrejka Grlić) – 29‑30/6–9/č
Henry Hagen: S posodobitvijo zadružnega prava do večje vloge 

zadrug (Mitja Stefancic) – 29‑30/36‑37/int
Čakanje ali kupovanje vrstnega reda (Sandi Kodrič) – 29‑30/42/č
Erik Gerding: Sivo bančništvo kot odgovor na prenormiranost (Mitja 

Stefancic) – 31‑32/32‑33/int
Mlini so se začeli premikati (Matej Tomažin) – 31‑32/38/č
Spletni smerokaz: Finančna pomoč (Irena Vovk) – 31‑32/42/prik
Pet »zapovedi«: četrta (Jože Mencinger) – 33/34/č
Pravno varstvo lizingojemalca pri finančni operaciji sale and lease 

back (Nadija Šuler) – 34/19‑20/č
Sodišča o »dobrih ljudeh, ki so se enkrat spozabili« (Sandi Kodrič) 

– 34/34/č
Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami) 

(Andrejka Grlić) – 35/3/uv
Čas, ko listje začne spreminjati barvo (Matej Tomažin) – 35/34/č
Pet »zapovedi«: peta (Jože Mencinger) – 36/34/č
Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na 

ekonomski (ne)učinkovitosti (Breda Mulec in Katarina Zajc) – 
37/II–VI/pril

Paradoksi: Nadzorstveno‑industrijski kompleks (Aleš Završnik) – 
37/33/č

Optimizem (Matej Tomažin) – 37/34/č
Več zakonov, več tatov in razbojnikov (Sandi Kodrič) – 38/34/č
Spletni smerokaz: Izvozno okno (Nana Weber) – 39/38/prik
Uporaba izvršnice v praksi (Tilen Tacol in Matjaž Jan) –  

40‑41/13–16/č
Manjkajoči koraki (Matej Tomažin) – 40‑41/42/č
Samo Evrazijske unije ne (Janja Hojnik) – 42‑43/10‑11/č
Vpliv ukrepov za sanacijo bank na druga pravna področja (Nana 

Weber) – 42‑43/19/por
Nobena civilizacija ni večna (Sandi Kodrič) – 42‑43/42/č
Med samoupravnimi sporazumi in karteli (Jože Mencinger) – 

44/34/č
Predictable and Avoidable – Repairing Economic Dislocation and 

Preventing the Recurrence of Crisis (Irena Vovk) – 45/30/prik
Optimizem na ljubljanski borzi (Matej Tomažin) – 45/34/č
Prihodnost denarja ali peskovnik za špekulante? (Sandi Kodrič) – 

46/34/č
Ekonomska kriza in človekove pravice (Vasilka Sancin in Matija 

Žgur) – 47/16‑17/č
»Finančna kriza« in Evropska konvencija o človekovih pravicah 

(Katarina Zidar Al‑Mutairi) – 47/II–VIII/pril
Potrebujemo inflacijo!? (Jože Mencinger) – 47/34/č
Spletni smerokaz: Podjetniška naravnanost univerz (Irena Vovk) – 

47/38/prik
The EU Economic and Social Model in the Global Crisis: 

Interdisciplinary Perspectives (Irena Vovk) – 48/30/prik
Končno malo »reklame« (Matej Tomažin) – 48/34/č
Pretapljanje nepremičnin v penzije (Sandi Kodrič) – 49‑50/42/č

elektronsko poslovanje
glej informatika
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The Burqa Affair Across Europe – Between Public and Private 
Space (Irena Vovk) – 31‑32/34/prik

Spletni smerokaz: Finančna pomoč (Irena Vovk) – 31‑32/42/prik
Kam je odšlo načelo sorazmernosti? (Nataša Pirc Pusar) – 33/3/uv
Obvestilo o spremembi Pravilnika o izvajanju ZDDPO‑2 ob vstopu 

Hrvaške v EU – 33/I‑II/erar
Accountability, Parliamentarism and Transparency in the EU: The 

Role of National Parliaments (Irena Vovk) – 33/30/prik
Evropski javni tožilec: zdaj gre (zares) zares! (Primož Gorkič) –  

34/II–VI/pril
Foster on EU Law (Irena Vovk) – 34/30/prik
Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve (Živa Južnič) – 

35/6–8/č
Spletni smerokaz: EU – je res, ni res? (Irena Vovk) – 35/38/prik
Teritorialne spremembe slovenskih občin v kontekstu EU (Iztok 

Rakar) – 36/6‑7/č
Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na 

ekonomski (ne)učinkovitosti (Breda Mulec in Katarina Zajc) – 
37/II–VI/pril

Direktive EU s področja upravljanja voda (Adrijana Viler Kovačič) – 
37/30‑31/prik

Towards a European Legal Culture – First Edition (Irena Vovk) – 
38/30/prik

Samo Evrazijske unije ne (Janja Hojnik) – 42‑43/10‑11/č
Nova, sodobnejša igralniška zakonodaja ali …? (Barbara Varga) – 

42‑43/11‑12/č
Privolitev uporabnikov v piškotke – 42‑43/26/mo
Čezmejno zdravljenje pacientov (Lina Burkelc Juras) – 42‑43/37/por
Comparative Reasoning in European Supreme Courts (Irena Vovk) 

– 42‑43/38/prik
Zdravljenje v tujini (Irena Vovk) – 42‑43/40/por
Nasprotovanje predlogu evropske direktive o podeljevanju 

koncesijskih pogodb za oskrbo z vodo – 44/19/mo
Za večjo obveščenost potrošnikov o njihovih pravicah (Vid Pavlica) 

– 44/28/por
Originality in EU Copyright – Full Harmonization through Case Law 

(Irena Vovk) – 44/30/prik
Čezmejno zdravstveno varstvo po novem (Eva Godina) – 45/6–9/č
Krimigracije (Aleš Završnik) – 46/3/uv
Varnostno‑obveščevalne službe na prepihu (Nataša Pirc Musar) – 

48/9‑10/č

Evropski parlament
Do spremembe sedeža Evropskega parlamenta le s soglasjem 

držav članic (Katarina Vatovec) – 5/26‑27/sp
The Investigative Function of the European Parliament: Holding the 

EU Executive to Account by Conducting Investigations (Irena 
Vovk) – 18/30/prik

Spletni smerokaz: Volitve v Evropski parlament 2014 (Irena Vovk) – 
37/38/prik

Evropsko sodišče za človekove pravice
Obsodba nezakonite izročitve terorističnega osumljenca (Andreja 

Tratnik) – 1/26–28/sp
Smrt v zaporu (Zoran Skubic) – 2/26/sp
Boj proti pranju denarja pomembnejši od odvetniške zaupnosti (Aleš 

Velkaverh) – 2/27‑28/sp
Svoboda širjenja in prejemanja vesti na internetu (Žiga Dolhar) – 

3/30/sp
Politična pripadnost ni razlog za odpoved (Nana Weber) –  

4/25‑26/sp
Razrešenega sodnika pravica (Zoran Skubic) – 5/25‑26/sp
Izbrisanim pavšal (Irena Vovk) – 5/32/por
Kršitev pravice do življenja zaradi izključitve iz programa za zaščito 

prič (Andreja Tratnik) – 6/24/sp
Tehtanje med svobodo izražanja in avtorskimi pravicami (Andreja 

Tratnik) – 9/28‑29/sp
Priča v priporu MKS ne sodi v pristojnost Nizozemske (Matej Cerar) 

– 10/25‑26/sp
Novo omejevanje procesnih jamstev obdolženega: tokrat pravice do 

zasliševanja prič (Nika Skvarča) – 11/23‑24/sp
Simbol česa je prazna stena? (Aleš Novak) – 12/16–18/č
Preventivno pridržanje huligana je lahko zakonito (Matej Cerar) – 

12/26/sp
Prekrški znova pod strasbourškim kladivom (Zoran Skubic) – 

12/27‑28/sp
Saga Piratskega zaliva (Nika Skvarča) – 13/27/sp
Pravica do svobode izražanja na svetovnem spletu v luči prakse 

ESČP (Polona Farmany) – 14/14–16/č
Nedopustnost amnestije za vojna hudodelstva (Andreja Tratnik) – 

14/23‑24/sp
Izbrisani (Irena Vovk) – 14/28/por

Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture (Petra Ferk) – 
27/II–VIII/pril

Sodba Sodišča EU proti Sloveniji zaradi kršitve železniške 
zakonodaje EU (Janja Hojnik) – 29‑30/30‑31/sp

Regulirani poklici in (zadostne) poklicne kvalifikacije po pravu EU 
(Zoran Skubic) – 29‑30/32‑33/sp

Evropski javni tožilec (Irena Vovk) – 29‑30/40/por
Spletni smerokaz: Pregled enotnega trga (Irena Vovk) –  

29‑30/46/prik
Evropski Stop! za slabo banko (Hana Šanca in Peter Merc) – 

33/13‑14/č
Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva 

etapa postopkov (Saša Sever) – 33/II–VI/pril
Evropski javni tožilec: zdaj gre (zares) zares! (Primož Gorkič) –  

34/II–VI/pril
Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na 

ekonomski (ne)učinkovitosti (Breda Mulec in Katarina Zajc) – 
37/II–VI/pril

Evropska unija
glej tudi Evropski parlament, Komisija Evropskih skupnosti, 

Lizbonska pogodba, Schengen, 
Povračilni zahtevek stroškov zdravljenja nujne medicinske pomoči v 

državi članici EU (Jasmina A. Tabaković) – 1/14‑15/č
O tržni svobodi in (ne tako) nori evropski zakonodaji (Janja Hojnik) 

– 2/3/uv
Philosophical Foundations of European Union Law (Irena Vovk) – 

2/30/prik
Spletni smerokaz: Evropsko leto državljanov (Irena Vovk) –  

2/38/prik
Jubilej ustavnega trenutka Evropske unije (Matej Accetto) – 5/3/uv
Spletni smerokaz: EUekspres (Irena Vovk) – 6/34/prik
Ekonomika evropske integracije (Sandi Kodrič) – 7‑8/38/prik
Evropsko prometno pravo (Marko Pavliha) – 7‑8/39/prik
Sirote Jerice v avtorskem pravu (Eneja Drobež) – 9/12–14/č
Povračilo stroškov zdravljenja v tujini – 10/21/sp
Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic (Barbara Kresal) –  

11/3/uv
Na poti k enotnemu patentnemu varstvu (Petra Weingerl) – 

11/10‑11/č
Sankcije EU proti tretjim državam kot izziv za spoštovanje 

človekovih pravic znotraj nje (Špela Kunej) – 11/19‑20/č
EU Internet Law (Irena Vovk) – 11/30/prik
Spletni smerokaz: U‑Multirank (Irena Vovk) – 11/38/prik
Novejši pogled na cenovno plenilstvo (Til Rozman) – 12/12‑13/č
Ob 20. obletnici Sveta notariatov EU (Marjana Tičar Bešter) – 

12/28‑29/por
Speed uPPP Slovenija (Nina Krese) – 12/30/por
The Proposed Common European Sales Law – The Lawyers' View 

(Irena Vovk) – 13/30/prik
The International Responsibilitz of the European Union – European 

and International Perspectives (Irena Vovk) – 13/30/prik
Koraki do bančne unije: kako varne bodo vloge? (Špela Kunej) – 

14/9–11/č
Liberalizacija železniških storitev v EU (Janja Hojnik) – 14/II–XI/pril
The Protection of Fundamental Rights in the EU After Lisbon (Irena 

Vovk) – 14/26/prik
Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden? 

(Janja Hojnik) – 15/3/uv
Uvajanje nove opredelitve psevdonimnih podatkov – 16‑17/30/mo
Ko zbornični sistem krši konkurenčno pravo EU (Zoran Skubic) – 

16‑17/34/sp
Spletni smerokaz: Finančni instrumenti EU (Irena Vovk) – 19/38/prik
Mehanizem okrepljenega sodelovanja pod drobnogledom Sodišča 

EU (Katarina Vatovec) – 20/23‑24/sp
Services and the EU Citizen (Irena Vovk) – 20/30/prik
50 let sodbe v zadevi Van Gend & Loos (Ana Vlahek) –  

22/28‑29/por
Trgovinska vojna med EU in Kitajsko ali kdo je bolj odvisen od 

koga? (Janja Hojnik) – 24‑25/15–17/č
Kaj je na kocki v Karlsruheju? (Igor Vuksanović) – 24‑25/18‑19/č
An Introduction to EU Competition Law (Irena Vovk) –  

24‑25/38/prik
Obmetavanje s piškotki (Matjaž Drev) – 26/13‑14/č
Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov 

(Jorg Sladič) – 29‑30/II–VII/pril
Skupinske tožbe po evropsko – na poti k poenotenemu sistemu 

tudi za kolektivne odškodninske tožbe (Verica Trstenjak in Petra 
Weingerl) – 31‑32/6–9/č

Dostop javnosti do dokumentov EU v Republiki Sloveniji (Martin 
Dekleva) – 31‑32/9–11/č
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Zločin brez kazni (Špela Kunej) – 45/25‑26/sp
Vsiljevanje prijavljanja demonstracij kot cilj sam po sebi (Nika 

Skvarča) – 45/26/sp
Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi 

proti Estoniji (Špelca Mežnar) – 46/6–8/č
»Finančna kriza« in Evropska konvencija o človekovih pravicah 

(Katarina Zidar Al‑Mutairi) – 47/II–VIII/pril
Švedi preveč liberalni pri dopuščanju skrivnega snemanja (Andreja 

Tratnik) – 47/24‑25/sp
Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij (Polona Tepina) 

– 48/24/sp
Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika (Aleš 

Velkaverh) – 48/25/sp
Proti prisilni izselitvi Romov (Andreja Tratnik) – 49‑50/32

Evropski varuh človekovih pravic
Dostop do dokumentov glede izvzema od Listine o temeljnih 

pravicah (Polona Tepina) – 10/26‑27/sp
Občutljivost komentiranja (Matej Tomažin) – 23/34/č

F
fakulteta

Zbornik znanstvenih razprav 2012 (Andreja Tratnik) – 2/29–31/prik
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – zloraba bolniškega staleža 

– opravljanje pridobitnega dela – 5/22‑23/sp
Spletni smerokaz: U‑Multirank (Irena Vovk) – 11/38/prik
Visokošolski program v vsako slovensko vas (Sandi Kodrič) – 

12/34/č
Za medgeneracijsko pravičnost v sodstvu (Hinko Jenull) – 13/3/uv
Drugo državno tekmovanje Prav(n)a rešitev (Žiga Perović) –  

14/25/por
Sprejemni izpiti kot kršitelji pravice do izobraževanja? (Nika Skvarča) 

– 16‑17/32/sp
Korupcija vs. etika v Sloveniji (Tadej Petejan) – 18/28/por
Strukturne in druge reforme (Jože Mencinger) – 18/34/č
Strukturne in druge reforme (Jože Mencinger) – 18/34/č
Mladopravniki in evropska Slovenija (Matej Avbelj) – 19/3/uv
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (Mojca Borštnar, Katarina Ferlin, 

Lara Jalovec, Urša Kranjc, Nataša Levstek, Ajda Mikuš, 
Maja Novak, Veronika Rojs, Anže Singer in Natalija Vek) – 
19/1113/č

Dve nagradi za ekipo ljubljanske PF (Helena Uršič) – 19/27/por
Nabor osebnih podatkov na enotni študentski izkaznici – 20/20/mo
Rubikon 2013 (Toni Matoh) – 20/28/por
Uspeh slovenske ekipe na tekmovanju THEMIS (Nataša Strnad, Vid 

Pavlica in Mitja Zakrajšek) – 26/29/por
PRAVičnO: Sinergija (Ciril Ribičič) – 26/33/č
Prisilno upokojevanje univerzitetnih profesorjev – v pričakovanju 

odločitve Ustavnega sodišča (Nejc Brezovar) – 27/9‑10/č
Dejavno razumevanje prava (Ob začetku novega študijskega leta) 

(Marijan Pavčnik) – 37/3/uv
Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno 

življenje (Marko Novak) – 37/29/por
Pravni in etični vidiki plagiata (Nana Weber) – 42‑43/18‑19/por
Robert Badinter – častni doktor Univerze v Ljubljani (Janez Kranjc) 

– 46/28/por
Spletni smerokaz: Podjetniška naravnanost univerz (Irena Vovk) – 

47/38/prik
Predlog ZViS‑1 za grški scenarij (Matej Avbelj) – 48/3/uv
Za strokovno premišljene in široko sprejemljive spremembe 

volilnega sistema (Matija Žgur) – 49‑50/34/por

filozofija
Philosophical Foundations of European Union Law (Irena Vovk) – 

2/30/prik
Uvod v filozofijo prava (Tilen Štajnpihler) – 23/30‑31/prik
Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno 

življenje (Marko Novak) – 37/29/por
Dvignimo raven pravne kulture vsi skupaj! (Matija Žgur) – 

42‑43/36‑37/por

finančno pravo
glej bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji

Francija
Boj proti pranju denarja pomembnejši od odvetniške zaupnosti (Aleš 

Velkaverh) – 2/27‑28/sp
Merodajno pravo za (materialno) veljavnost arbitražnega sporazuma 

(Marko Ketler) – 7‑8/VI–VIII/pril

Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden? 
(Janja Hojnik) – 15/3/uv

Da politični satiri! (Andreja Tratnik) – 15/23/sp
Verska svoboda na delovnem mestu (Aleš Velkaverh) –  

15/24‑25/sp
Nezagotovitev prilagoditve delovnega časa materi majhnega otroka 

je diskriminacija (Andreja Tratnik) – 16‑17/31/sp
Sprejemni izpiti kot kršitelji pravice do izobraževanja? (Nika Skvarča) 

– 16‑17/32/sp
Pristojnosti davčnih organov ostajajo še naprej široke (Matej Cerar) 

– 16‑17/33/sp
Namesto praznine: vsebinski liberalizem (Matej Avbelj) –  

18/16‑18/odm
Vztrajanje pri hrambi prstnih odtisov – prekomeren poseg v 

zasebnost (Andreja Tratnik) – 18/24/sp
Prepoved oglaševanja organizacije za varstvo živali (Nika Skvarča) 

– 18/25/sp
Gladovna stavka zapornika (Andreja Tratnik) – 19/26‑27/sp
(Ne)sorazmernost preiskovalnih ukrepov za ugotovitev istovetnosti 

novinarja (Andreja Tratnik) – 20/21‑22/sp
Huda duševna bolezen preprečila izročitev (Matej Cerar) – 

20/22‑23/sp
Rubikon 2013 (Toni Matoh) – 20/28/por
PRAVičnO: Policijsko nasilje (Ciril Ribičič) – 20/33/č
Pomoč pri samomoru (Andreja Tratnik) – 21/25/sp
Britanski patriot ne bo mogel voliti (Matej Cerar) – 22/21/sp
Kompleksnost zadeve dopušča večleten pripor (Andreja Tratnik) – 

22/22/sp
Dopustno omejevanje zasebne lastnine (Andreja Tratnik) – 

24‑25/29/sp
Obdavčitev z 98‑odstotno stopnjo je nesorazmerna (Matej Cerar) – 

24‑25/30/sp
Freedom of Expression – Essays in honour of Nicolas Bratza, 

President of the European Court of Human Rights (Irena Vovk) 
26/30/prik

PRAVičnO: Sinergija (Ciril Ribičič) – 26/33/č
Odvzem brisa ustne sluznice po noveli ZKP‑L (Sabina Zgaga) – 

27/16–18/č
Pravica do zdravega življenjskega okolja (Nika Skvarča) – 27/25/sp
Po osemnajstih dneh pridržanja brez sodnega nadzora še tri dni 

pripora? (Andreja Tratnik) – 27/26/sp
Izbris in (ne)ustavna demokracija (Aleš Novak) – 27/30‑31/prik
Dosmrtni zapor – obveznost naknadnega preizkusa o možnosti 

predčasnega izpusta (Andreja Tratnik) – 28/27‑28/sp
Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago (Nina Krajnc, 

Maruša Kraševac in Maja Kreča) – 28/28‑29/por
Meje svobode tiska (Janez Tekavc) – 28/30‑31/prik
Razkritje podatkov obveščevalne službe (Nika Skvarča) –  

29‑30/33/sp
Ljubezenska soba tudi za pripornike (Andreja Tratnik) – 

29‑30/34‑35/sp
Pravne razlike med tiskano in digitalno obliko časopisa (Nika 

Skvarča) – 31‑32/28/sp
Odgovornost države za nezakonito okupirane nekdanje Renaultove 

prostore (Andreja Tratnik) – 31‑32/29‑30/sp
Kršitev človekovih pravic zaradi prodaje stanovanjske hiše na javni 

dražbi (Aleš Velkaverh) – 33/24‑25/sp
Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti (Andreja 

Tratnik) – 33/25‑26/sp
Švica zapira vrata tudi za otroke (Andreja Tratnik) – 34/27‑28/sp
Tudi pri odmeri stroškov v pravdi morajo biti sodišča življenjska 

(Matej Cerar) – 34/28‑29/sp
Pravica do ustne obravnave v postopku na podlagi zahteve za 

sodno varstvo (Karin Merc) – 35/12–14/č
Kršitev domneve nedolžnosti z nespretnim izražanjem (Andreja 

Tratnik) – 35/27‑28/sp
Kršitev načela zakonitosti z retroaktivno uporabo zakona (Andreja 

Tratnik) – 36/22‑23/sp
Bedaki, fašisti in obsojeni Božiček (Leon Recek) – 37/17‑18/odm
Italijanski »okuženi« (Andreja Tratnik) – 37/25‑26/sp
Obsodba na podlagi izjav pokojnega soobdolženca (Andreja Tratnik) 

– 38/27‑28/sp
Tudi kratek pripor prosilca za azil v nehumanih pogojih je 

ponižujoče ravnanje (Andreja Tratnik) – 39/29/sp
Dopustna (ne)sprememba priimka (Andreja Tratnik) – 40‑41/31/sp
Jeziček tehtnice zopet v smer svobode izražanja (Matej Cerar) – 

40‑41/32/sp
Kolizija med pravico do zasebnosti in svobodo (rumenega) tiska 

(Aleš Velkaverh) – 42‑43/27‑28/sp
Samomor pripornika (Andreja Tratnik) – 42‑43/28/sp
Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev (Matej 

Cerar) – 44/22‑23/sp
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Omejitve ustanavljanja, vodenja in nadziranja družb – 21/19/sp
Ali tudi gospodarska kriza povzroča dejanja v skrajni sili? (Šime 

Ivanjko) – 21/II–IV/pril
Pojem skrajne sile v pravu (Andrej Ferlinc) – 21/V–VII/pril
Lex loci (quasi)delicti commissi v luči prava EU (Zoran Skubic) – 

21/24‑25/sp
Novela ZGD‑1E – po presoji Ustavnega sodišča (Uroš Ilić) – 

22/6‑9/č
Poslovni delež kot skupno premoženje zakoncev – solastnina na 

poslovnem deležu – 22/20‑21/sp
Prisilna poravnava in novela ZFPPIPP‑E (Nina Plavšak) –  

22/II–VIII/pril
Regulating the Closed Corporation (Irena Vovk) – 22/30/prik
Poenostavljena prisilna poravnava (Nina Plavšak) – 23/6–9/č
(Ne)primernost postopka za sodni odpoklic iz 10.b člena ZGD‑1 

(Kristijan Anton Kontarščak) – 23/10–14/č
Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije (Andrej Friedl) – 

24‑25/6–8/č
Preostale novosti novele ZFPPIPP‑E (Nina Plavšak) –  

24‑25/II–VIII/pril
Narodna istovetnost in nacionalni interes (France Bučar) – 26/3/uv
Pogodbeni in sodni izstop družbenika iz d. o. o. – izplačilo 

ocenjene vrednosti poslovnega deleža – 26/20–22/sp
Opustitev dolžnega nadzorstva v prekrškovnem pravu (Liljana 

Selinšek) – 28/8‑9/č
So razlogi v skromni uporabi enotirnega sistema v Sloveniji v 

bojazni pred (pre)velikim vplivom na upravljanje? – 28/I‑II/pod
Novela ZDIJZ‑C (Irena Vovk) – 28/32/por
Spletni smerokaz: SPIRIT Slovenija (Irena Vovk) – 28/38/prik
Pravica do imenovanja drugega posebnega revizorja – 31‑32/III/pod
Odgovornost države za nezakonito okupirane nekdanje Renaultove 

prostore (Andreja Tratnik) – 31‑32/29‑30/sp
Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva 

etapa postopkov (Saša Sever) – 33/II–VI/pril
Finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih podjetij (Uroš Ilić) 

– 34/3/uv
Odškodninska odgovornost člana uprave gospodarske družbe – 

35/23–35/sp
Socialno podjetništvo v Sloveniji – priložnost ali utopija? (Jasmina 

Tkalčič) – 36/10‑11/č
Zakon o gospodarskih družbah – med kladivom in nakovalom (Igor 

Knez) – 37/6‑7/č
ZSR in ZFPPIPP‑F (Irena Vovk) – 37/32/por
Postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopki izvršbe ter 

zavarovanja (Dida Volk) – 38/9–11/č
Z zunajsodnim finančnim prestrukturiranjem do večje gospodarske 

aktivnosti – 38/I‑II/pod
Identifikacija za DDV tuje pravne osebe, ki ima v Sloveniji 

podružnico – 2. del – 39/I–II/erar
Z novelo ZGD‑1H do manjših zaostankov pri registraciji podjetnikov 

– 40‑41/I‑II/pod
Legitimacija strank v postopku izvršbe – izvršba proti družbeniku 

izbrisane družbe – 42‑43/24‑25/sp
Pristojnost v odškodninskem sporu glede odgovornosti članov 

uprave in delničarjev za dolgove družbe (Judita Dolžan) – 
44/24‑25/sp

Ljubljana na zemljevidu arbitraže? (Matej Cerar) – 44/29/por
Med samoupravnimi sporazumi in karteli (Jože Mencinger) – 

44/34/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – izdaja poslovne skrivnosti 

– pravica do odgovora na medijsko objavo – 45/17–20/sp
Navidezna transparentnost? (Irena Vovk) – 45/32/por
Obvezno oblikovanje skupščine zastopnikov članov v družbi za 

vzajemno zavarovanje – 46/20/sp
Pravno varstvo za uveljavljanje terjatev – 46/III /pod
Corporate Boards in Law and Practice – A Comparative Analysis in 

Europe (Irena Vovk) – 46/30/prik
Posredovanje podatkov iz zbirke data retention samostojnemu 

podjetniku – 47/23/mo
Legalizacija »programiranega stečaja« (Šime Ivanjko) – 49‑50/6‑7/č

gospodarstvo
glej ekonomija

gradbeništvo
Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem 

naročanju (Maja Potočnik skupaj z Urošem Križancem) –  
3/II–VIII/pril

Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja (Andrej Friedl in 
Igor Knez) – 4/6–8/č

Ugotavljanje sodne pristojnosti in ugovor sklenjenega arbitražnega 
sporazuma (Nataša Cankar) – 7‑8/9–11/č

Tehtanje med svobodo izražanja in avtorskimi pravicami (Andreja 
Tratnik) – 9/28‑29/sp

Da politični satiri! (Andreja Tratnik) – 15/23/sp
Vztrajanje pri hrambi prstnih odtisov – prekomeren poseg v 

zasebnost (Andreja Tratnik) – 18/24/sp
Kompleksnost zadeve dopušča večleten pripor (Andreja Tratnik) – 

22/22/sp
(Ne)ustavnost odsotnosti pogodbe o zaposlitvi za francoske 

zapornike (Andreja Tratnik) – 26/23/sp
Po osemnajstih dneh pridržanja brez sodnega nadzora še tri dni 

pripora? (Andreja Tratnik) – 27/26/sp
Odgovornost države za nezakonito okupirane nekdanje Renaultove 

prostore (Andreja Tratnik) – 31‑32/29‑30/sp
Dopustna (ne)sprememba priimka (Andreja Tratnik) – 40‑41/31/sp
Samomor pripornika (Andreja Tratnik) – 42‑43/28/sp
Robert Badinter – častni doktor Univerze v Ljubljani (Janez Kranjc) 

– 46/28/por
Legija časti – Honneur et Patrie (Maja Lajevec) – 46/29/por
Proti prisilni izselitvi Romov (Andreja Tratnik) – 49‑50/32

G
genocid

Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi (Vasilka Sancin) – 15/29/por

Geodetska uprava
Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga 

nepremičnin po 1. juliju 2013 – 42‑43/IV/erar

globe
Predlagane nove spremembe Zakona o prekrških (Hinko Jenull) – 

1/11–14/č
Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist lahko postane 

neizvedljiva – 3/22‑23/mo
Varstvo konkurence: ko te ne pravno mnenje odvetnika niti odločba 

nacionalnega organa ne obvaruje pred kršitvijo prava EU 
(Zoran Skubic) – 26/25‑26/sp

Prekrški – oglaševanje iger na srečo – uporaba milejšega zakona – 
42‑43/22‑23/sp

Gospodarska zbornica Slovenije
Ljubljana na zemljevidu arbitraže? (Matej Cerar) – 44/29/por
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – 47/19‑20/sp
Nova arbitražna pravila stalne arbitraže pri GZS (Matjaž Verbič) – 

48/11–13/č

gospodarsko pravo
glej tudi bančništvo, ekonomija, insolvenčno pravo, javna podjetja, 

konkurenčno pravo, samostojni podjetnik in vrednostni papirji
Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi (Borut Bratina, Dušan 

Jovanovič in Miha Bratina) – 4/8‑9/č
Nastanek plačilne nesposobnosti po ZFPPIPP (Živko Bergant) – 

5/9–11/č
Odgovornost mladoletnega družbenika za obveznosti izbrisane 

družbe – 5/II‑III/pod
Davčne in poročevalske obveznosti podružnic tujin podjetij v 

Sloveniji – 7‑8/I‑II/pod
Izjava o konkurenčni prepovedi – 9/18‑19/mo
Letno poročilo v času recesije z obsežnejšimi razkritji – 10/I‑II/pod
Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. – prednostne pravice imetnikov 

prednostnih delnic – prednostna dividenda – razdelitev 
bilančnega dobička delničarjem – 12/20–22/sp

Odbitek obdavčljivega dohodka zaradi izgub (Vilma Alina Šoba) – 
12/23/sp

Delničarji vs. upniki (Uroš Ilić, Matjaž Jan in Miha Bratina) –  
13/II–VII/pril

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika – 
prenos podjetja na kapitalsko družbo – premoženje podjetnika 
– 14/19–21/sp

Novela Obrtnega zakona (Andrej Friedl) – korak v pravo smer – 
15/6–8/č

Zlorabe stvarnega prava ne le pri zemljiškem dolgu (Nana Weber) 
– 15/28‑29/por

Zadnje spremembe MSRP se bodo odražale že v vmesnem 
poročilu 2013 – 16‑17/I‑II/pod

Sistemska razdolžitev (Irena Vovk) – 18/32/por
Več možnosti za pomoč podjetjem v težavah – 19/I‑II/pod
Uvedba naknadnega vrednotenja shem državnih pomoči kot 

instrumenta posodobitve področja državnih pomoči? (Nina 
Krese) – 20/9‑10/č

Upokojitev pri 80‑ih (Nana Weber) – 20/26‑27/por
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Med samoupravnimi sporazumi in karteli (Jože Mencinger) – 
44/34/č

informacije javnega značaja
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Pravica do pregleda (upravnih) dokumentov v ustavni demokraciji in 

njene omejitve (Polonca Kovač) – 1/II–VI/pril
Dostop javnosti do internih dokumentov ECB v primežu 

gospodarske krize (Katarina Vatovec) – 3/25‑26/sp
Dostop javnosti izključen (Irena Vovk) – 6/28/por
Pravica do dostopa (Irena Vovk) – 9/32/por
Dostop do dokumentov glede izvzema od Listine o temeljnih 

pravicah (Polona Tepina) – 10/26‑27/sp
Odpiranje podatkov javnega sektorja (Mateja Prešern) – 18/9–11/č
Acta pred luksemburškim Splošnim sodiščem (Katarina Vatovec) – 

24‑25/32‑33/sp
Spletni smerokaz: NIO – nacionalni interoperabilnostni okvir (Irena 

Vovk) – 27/38/prik
Novela ZDIJZ‑C (Irena Vovk) – 28/32/por
Razkritje podatkov obveščevalne službe (Nika Skvarča) –  

29‑30/33/sp
Dostop javnosti do dokumentov EU v Republiki Sloveniji (Martin 

Dekleva) – 31‑32/9–11/č
Naj žvižgajo, žvižgači! (Rosana Lemut Strle) – 34/12–14/č
Čustvena sodišča (Rosana Lemut Strle) – 42‑43/3/uv
V prid večje transparentnosti zakonodajnega procesa v Svetu EU 

(Kristina Kotnik Šumah) – 42‑43/30/sp
Navidezna transparentnost? (Irena Vovk) – 45/32/por
Kje so meje pravice dostopa do informacij javnega značaja? 

(Kristina Kotnik Šumah) – 46/17‑18/č
Spletni smerokaz: Vseevropski portal odprtih podatkov (Irena Vovk) 

– 46/38/prik
Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij (Polona Tepina) 

– 48/24/sp

Informacijski pooblaščenec
Videonadzor brez shranjevanja posnetkov – 1/22/mo
Soglasje o uporabi osebnih podatkov otroka v anketi – 1/22/mo
Podatki o službenih telefonih za občinski svet – 2/22/mo
Pridobivanje fotografij s Facebooka in mnenje sosedov –  

2/22‑23/mo
Seznanitev z zdravstvenimi podatki zaradi suma na nalezljivo 

bolezen – 3/24/mo
Prenos baze in dejavnosti na hčerinsko podjetje – 4/24/mo
Sorazmernost pri obveščanju o neplačilu zapadlih obveznosti – 

4/24/mo
Policijska država? (Irena Vovk) – 4/32/por
Posredovanje fotografij za cestne prekrške – 5/22‑23/mo
Posredovanje dokumentacije veleposlaništvu za turistični vizum – 

5/23/mo
Posredovanje osebnih podatkov posameznikov iz domov za starejše 

občane – 6/19/mo
Dostop javnosti izključen (Irena Vovk) – 6/28/por
Snemanje učencev za izobraževanje učiteljev – 7‑8/32‑33/mo
Podatki o komunikaciji za prekrške – 7‑8/33/mo
Potovanja na račun podjetja – 9/18/mo
Izjava o konkurenčni prepovedi – 9/18‑19/mo
Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji (Matija Žgur) – 

9/29/por
Pravica do dostopa (Irena Vovk) – 9/32/por
Uporaba diktafona pri pouku – 10/20/mo
Posredovanje posnetka videonadzora zavarovalnici – 10/21/mo
Posredovanje originalne zdravstvene dokumentacije – 12/22/mo
Piškotki (Irena Vovk) – 12/32/por
Objava podatkov ob preklicu osebne izkaznice (Irena Vovk) – 

13/24/mo
Osebni podatki zasebnikov, ki oddajajo sobe (Irena Vovk) –  

13/24/mo
Policija zahteva podatke iz videonadzornega sistema (Irena Vovk) – 

13/25/mo
Kako preveriti identiteto prodajalca nepremičnine? (Irena Vovk) – 

14/20/mo
Davčna številka na računu (Irena Vovk) – 15/19/mo
Uvajanje nove opredelitve psevdonimnih podatkov – 16‑17/30/mo
Snemanje policije s strani občanov – 18/23/mo
Snemanje policije s strani občanov – 18/23/mo
Obdelava osebnih podatkov s strani družb za revidiranje –  

19/21/mo
Nabor osebnih podatkov na enotni študentski izkaznici – 20/20/mo
Avdio snemanje privolitve udeleženca v raziskavi – 21/23/mo
Predvajanje prisluhov na glavni obravnavi – 23/21/mo
Ali naslov IP spada med podatke o naročniku – 23/21/mo
Piškotki – privolitev – 24‑25/26‑27/mo

(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih (Breda Mulec) – 
16‑17/19‑20/č 

Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture (Petra Ferk) – 
27/II–VIII/pril

Prenos komunalne opreme z investitorja na občino – 39/II‑III/erar

Grčija
Tudi kratek pripor prosilca za azil v nehumanih pogojih je 

ponižujoče ravnanje (Andreja Tratnik) – 39/29/sp
Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika (Aleš 

Velkaverh) – 48/25/sp

H
hipoteka

Maksimalna hipoteka – 2/21‑22/sp
Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju (Matjaž Tratnik) 

– 2/II–VIII/pril
Notarska prodaja zastavljene nepremičnine – nov krizni as iz 

zakonodajalčevega rokava? (Janč Ljubimski) – 42‑43/6–9/č
Z notarsko prodajo do pospešenega poplačila dolgov – 44/I‑II/pod
Notarska prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve hipoteke (Nina 

Plavšak) – 45/II–VIII/pril
Še o notarski prodaji zastavljene nepremičnine (Janč Ljubimski) – 

46/11–13/odm

Hrvaška
Ko je treba biti glede arbitražnega razsojanja med Slovenijo in 

Hrvaško glasno tiho (Patrick Vlačič) – 6/3/uv
Nedopustnost amnestije za vojna hudodelstva (Andreja Tratnik) – 

14/23‑24/sp
Spletni smerokaz: IUS‑INFO Hrvaška (Irena Vovk) – 20/38/prik
Le še nekaj dni za vzpostavitev davčno ustreznega blagajniškega 

poslovanja – 23/I–III/pod
Obvestilo o spremembi Pravilnika o izvajanju ZDDPO‑2 ob vstopu 

Hrvaške v EU – 33/I‑II/erar
Tudi pri odmeri stroškov v pravdi morajo biti sodišča življenjska 

(Matej Cerar) – 34/28‑29/sp
Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami) 

(Andrejka Grlić) – 35/3/uv

humanitarno pravo
150 let Mednarodnega odbora Rdečega križa (Edi Abram) – 

21/15‑16/č
Vohun na nebu (Aleš Završnik) – 21/27/č

I
igre na srečo

Organizacija nagradne igre – 27/IV/erar
Nova, sodobnejša igralniška zakonodaja ali …? (Barbara Varga) – 

42‑43/11‑12/č
Prekrški – oglaševanje iger na srečo – uporaba milejšega zakona – 

42‑43/22‑23/sp

imuniteta
glej tudi Državni svet Republike Slovenije in Državni zbor Republike 

Slovenije

in memoriam
Ronald Dworkin (1931–2013) (Aleš Novak) – 7‑8/36/zap
Zdenka Cerar (1941–2013) (Vlasta Nussdorfer) – 36/27/zap

Indija
Posredovanje dokumentacije veleposlaništvu za turistični vizum – 

5/23/mo

industrijska lastnina
Preprosta geometrična oblika z banalnimi detajli (še) ne zadostuje 

za znamko Skupnosti (Zoran Skubic) – 4/27/sp
Spletni smerokaz: Evropska mreža znamk in modelov (Irena Vovk) 

– 7‑8/46/prik
Na poti k enotnemu patentnemu varstvu (Petra Weingerl) – 

11/10‑11/č
Patent Policy And Innovation: Do Legal Rules Deliver Effective 

Economic Outcomes? (Irena Vovk) – 16‑17/38/prik
Mehanizem okrepljenega sodelovanja pod drobnogledom Sodišča 

EU (Katarina Vatovec) – 20/23‑24/sp
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In flagranti: Zasebnost političnega računalnika (Hinko Jenull) – 
15/33/č

Spletni smerokaz: Pravo za vse (Irena Vovk) – 15/38/prik
Uvajanje nove opredelitve psevdonimnih podatkov – 16‑17/30/mo
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 

(Irena Vovk) – 16‑17/38/prik
Spletni smerokaz: ATVP (Irena Vovk) – 16‑17/46/prik
Spletni smerokaz: Varnost na dlani (Irena Vovk) – 18/38/prik
Zakonitost uporabe avtokamer (Jure Logar) – 19/18/vo
Elektronski računi ‑ 20/I–IV/erar
Upokojitev pri 80‑ih (Nana Weber) – 20/26‑27/por
Spletni smerokaz: IUS‑INFO Hrvaška (Irena Vovk) – 20/38/prik
Avdio snemanje privolitve udeleženca v raziskavi – 21/23/mo
Spletni smerokaz: Sodni svet (Irena Vovk) – 21/38/prik
Odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve avtorskih 

pravic (Judita Dolžan) – 22/23‑24/sp
Spletni smerokaz: Društvo za pomorsko pravo Slovenije (Irena Vovk) 

– 22/38/prik
Google, Google, daj, povej, kdo je kdo na Zemlji tej! (Rosana 

Lemut Strle) – 23/23‑24/sp
Občutljivost komentiranja (Matej Tomažin) – 23/34/č
Piškotki – privolitev – 24‑25/26‑27/mo
Stop birokraciji! (Irena Vovk) – 24‑25/40/por
Paradoksi: Kategorični sum (Aleš Završnik) – 24‑25/41/č
Spletni smerokaz: Revija za evropsko ustavnost (Irena Vovk) – 

24‑25/46/prik
Obmetavanje s piškotki (Matjaž Drev) – 26/13‑14/č
Vodenje registrov v zvezi s cepljenji – 26/21/mo
Spletni smerokaz: Stop birokraciji (Irena Vovk) – 26/38/prik
Pridobivanje podatkov o naslovih IP s strani ponudnikov dostopa do 

interneta – 27/20/mo
Procesna revolucija (Irena Vovk) – 27/32/por
Spletni smerokaz: NIO – nacionalni interoperabilnostni okvir (Irena 

Vovk) – 27/38/prik
Fotografiranje tekme – 28/22/mo
Spletni smerokaz: SPIRIT Slovenija (Irena Vovk) – 28/38/prik
Razkritje podatkov obveščevalne službe (Nika Skvarča) –  

29‑30/33/sp
Spletni smerokaz: Pregled enotnega trga (Irena Vovk) –  

29‑30/46/prik
Odgovornost staršev za spletne kršitve avtorskih pravic tretjih s 

strani otrok (Judita Dolžan) – 31‑32/27/sp
Pravne razlike med tiskano in digitalno obliko časopisa (Nika 

Skvarča) – 31‑32/28/sp
Paradoksi: Postsnowdnovski tajni nadzor (Aleš Završnik) – 

31‑32/37/č
Spletni smerokaz: Finančna pomoč (Irena Vovk) – 31‑32/42/prik
Kam je odšlo načelo sorazmernosti? (Nataša Pirc Pusar) – 33/3/uv
Je lahko uporaba internetnih domen in metaoznak po pravu EU 

(tudi) zavajajoče oglaševanje? (Zoran Skubic) – 33/26‑27/sp
Spletni smerokaz: Predlagaj prometno kontrolo (Irena Vovk) – 

33/38/prik
Sprememba šolske zakonodaje – snemanje učencev med poukom 

– 34/23/mo
Zbrana dela Georgija Đorđa Ivkovića: Pomorsko pravo (Mitja Grbec) 

– 34/30‑31/prik
Spletni smerokaz: Tržni inšpektorat RS (Irena Vovk) – 34/38/prik
Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve (Živa Južnič) – 

35/6–8/č
Uporaba sistema bluetooth za zaznavanje dogodkov v prometu – 

35/24‑25/mo
Digital Personae and Profiles in Law: Protecting Individuals’ Rights 

in Online Contexts (Irena Vovk) – 35/30/prik
Cybercrime – The Psychology of Online Offenders (Irena Vovk) – 

35/30/prik
Spletni smerokaz: EU – je res, ni res? (Irena Vovk) – 35/38/prik
Nakup zbirke elektronskih naslovov – 36/19/mo
Nadzor otrok prek storitve e‑obveščanja, ki jo ponujajo osnovne in 

srednje šole – 36/19/mo
Spletni smerokaz: Pravno‑informacijski sistem (Irena Vovk) –  

36/38/prik
Paradoksi: Nadzorstveno‑industrijski kompleks (Aleš Završnik) – 

37/33/č
Spletni smerokaz: Volitve v Evropski parlament 2014 (Irena Vovk) – 

37/38/prik
Spletni smerokaz: Izbriši me (Nana Weber) – 38/38/prik
Predlog implementacije pravil o piškotkih – 39/26/mo
Spletni smerokaz: Izvozno okno (Nana Weber) – 39/38/prik
Portal e‑Sodstvo – kaj smo se naučili in kako naprej? (Pavel 

Reberc) – 40‑41/10–12/č
Spletni smerokaz: Varni na internetu (Nana Weber) – 40‑41/46/prik

Vodenje registrov v zvezi s cepljenji – 26/21/mo
Pridobivanje podatkov o naslovih IP s strani ponudnikov dostopa do 

interneta – 27/20/mo
Fotografiranje tekme – 28/22/mo
Javna naročila – snemanje pogajanj – 29‑30/24/mo
Posredovanje dohodnih klicev – 29‑30/24/mo
Arhiviranje tvitov v lastni podatkovni bazi in ponujanje komentiranja 

– 31‑32/24/mo
Osebni podatki priče v kazenskem postopku – 33/21/mo
Dostop do lastnih lokacijskih podatkov pri operaterju – 33/21/mo
Sprememba šolske zakonodaje – snemanje učencev med poukom 

– 34/23/mo
Uporaba sistema bluetooth za zaznavanje dogodkov v prometu – 

35/24‑25/mo
Nakup zbirke elektronskih naslovov – 36/19/mo
Nadzor otrok prek storitve e‑obveščanja, ki jo ponujajo osnovne in 

srednje šole – 36/19/mo
Neposredno trženje in varstvo osebnih podatkov – 37/22/mo
Objava telefonske številke v telefonskem imeniku – 38/21/mo
Predlog implementacije pravil o piškotkih – 39/26/mo
Preverjanje podpisa v notarski knjigi – 40‑41/28/mo
Privolitev uporabnikov v piškotke – 42‑43/26/mo
Spletno naročanje na specialistične zdravniške preglede –  

44/21/mo
Dostop do sistema SISBON s strani agencijskih delavcev –  

45/20/mo
Aplikacija za izračun stroškov materiala in dela posega na vozilu – 

46/22/mo
Posredovanje podatkov iz zbirke data retention samostojnemu 

podjetniku – 47/23/mo
Iskalnik grobov na pokopališčih – 48/21/mo
Snemanje seje mestnega sveta – 49‑50/27/mo

informatika
Videonadzor brez shranjevanja posnetkov – 1/22/mo
Spletni smerokaz: Datum upokojitve (Irena Vovk) – 1/38/prik
Pridobivanje fotografij s Facebooka in mnenje sosedov –  

2/22‑23/mo
Virtualni svet ni vse (Sandi Kodrič) – 2/34/č
Spletni smerokaz: Evropsko leto državljanov (Irena Vovk) –  

2/38/prik
Kako svobodno je pravzaprav »čivkanje« (Rosana Lemut Strle) – 

3/11‑12/č
Vloga na (ne)pristojno sodišče (Nana Weber) – 3/13‑14/č
Svoboda širjenja in prejemanja vesti na internetu (Žiga Dolhar) – 

3/30/sp
Spletni smerokaz: Družini prijazno podjetje (Irena Vovk) – 3/38/prik
Prenos baze in dejavnosti na hčerinsko podjetje – 4/24/mo
Spletni smerokaz: Spoštuj moje pravice (Irena Vovk) – 4/38/prik
Posredovanje fotografij za cestne prekrške – 5/22‑23/mo
Spletni smerokaz: Varnost in zdravje pri delu (Irena Vovk) –  

5/38/prik
Spletni smerokaz: EUekspres (Irena Vovk) – 6/34/prik
Snemanje učencev za izobraževanje učiteljev – 7‑8/32‑33/mo
Paradoksi: Veliki podatki (Aleš Završnik) – 7‑8/41/č
Spletni smerokaz: Evropska mreža znamk in modelov (Irena Vovk) 

– 7‑8/46/prik
Sirote Jerice v avtorskem pravu (Eneja Drobež) – 9/12–14/č
Spletni smerokaz: Predavanja na spletu (Irena Vovk) – 9/38/prik
Uporaba diktafona pri pouku – 10/20/mo
Posredovanje posnetka videonadzora zavarovalnici – 10/21/mo
Spletni smerokaz: Podnebje po meri (Irena Vovk) – 10/38/prik
(Ne)znani leteči predmeti ali kako nam bodo droni spremenili 

življenje (Rosana Lemut Strle) – 11/6‑7/č
EU Internet Law (Irena Vovk) – 11/30/prik
Spletni smerokaz: U‑Multirank (Irena Vovk) – 11/38/prik
Piškotki (Irena Vovk) – 12/32/por
Učilnica za potrošnike (Irena Vovk) – 12/38/prik
Objava podatkov ob preklicu osebne izkaznice (Irena Vovk) – 

13/24/mo
Policija zahteva podatke iz videonadzornega sistema (Irena Vovk) – 

13/25/mo
Saga Piratskega zaliva (Nika Skvarča) – 13/27/sp
Paradoksi: Algoritmi v policiji (Aleš Završnik) – 13/33/č
Spletni smerokaz: Slovenian Business Portal (Irena Vovk) –  

13/38/prik
Pravica do svobode izražanja na svetovnem spletu v luči prakse 

ESČP (Polona Farmany) – 14/14‑16/č
Spletni smerokaz: Knjižnica ZN (Irena Vovk) – 14/34/prik 
Pravica do odškodnine za začasno nemožnost uporabe interneta 

(Judita Dolžan) – 15/22/sp

PP kazalo-2013_OKey.indd   14 1/6/14   5:00 PM



Ipravna praksa – stvarno kazalo 2013

15

Novela ZGD‑1E – po presoji Ustavnega sodišča (Uroš Ilić) –  
22/6–9/č

Prisilna poravnava in novela ZFPPIPP‑E (Nina Plavšak) –  
22/II–VIII/pril

Poenostavljena prisilna poravnava (Nina Plavšak) – 23/6–9/č
(Ne)primernost postopka za sodni odpoklic iz 10.b člena ZGD‑1 

(Kristijan Anton Kontarščak) – 23/10–14/č
Ugotovitev obstoja ločitvene pravice – 23/III/pod
Preostale novosti novele ZFPPIPP‑E (Nina Plavšak) –  

24‑25/II–VIII/pril
Novosti ureditve stečaja zapuščine (Nina Plavšak) – 26/6–8/č
Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja (Primož 

Feguš) – 27/11–13/č
Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka 

zaradi začetka postopka prisilne poravnave (Kristijan Anton 
Kontarščak) – 28/10–12/č

Predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka (Maja 
Lajevec) – 31‑32/12–14/č

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika in zamuda (Igor 
Strnad) – 33/9‑10/č

Finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih podjetij (Uroš Ilić) 
– 34/3/uv

Tudi po stečaju banke do svojih sredstev – 34/I‑II/pod
Insolventnost zavarovatelja avtomobilske odgovornosti in 

odgovornost držav članic (Zoran Skubic) – 34/26/sp
Predhodne odredbe in insolvenčni postopki (Dida Volk) –  

35/II–VII/pril
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju (Uroš Ilić) – 35/30‑31/prik
Nizozemska dražba (Uroš Ilić) – 36/8‑9/č
Umik tožbe in pravdni stroški – 36/III/pod
ZSR in ZFPPIPP‑F (Irena Vovk) – 37/32/por
Postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopki izvršbe ter 

zavarovanja (Dida Volk) – 38/9–11/č
Z zunajsodnim finančnim prestrukturiranjem do večje gospodarske 

aktivnosti – 38/I‑II/pod
International Insolvency Law – Reforms and Challenges (Irena Vovk) 

– 42‑43/38/prik
Pravne možnosti ločitvenih upnikov v izvršilnem postopku in v 

postopkih zaradi insolventnosti (Nana Weber) – 44/15‑16/por
Naknadna odprava inšpektorjevega soglasja za odpoved (Nana 

Weber) – 44/17‑18/vo
Učinek priznanja terjatve v postopku prisilne poravnave na pravdni 

postopek – 44/III/pod
Pravice matere otroka s posebnimi potrebami po prenehanju 

delovnega razmerja (Nina Škrlec) – 46/19/vo
Pravno varstvo za uveljavljanje terjatev – 46/III/pod
Priprava zakona je resno in odgovorno strokovno delo, in ne 

sredstvo samopromocije (Nina Plavšak) – 47/3/uv
Dopolnjena ureditev prisilne poravnave z novelo ZFPPIPP‑F (Nina 

Plavšak) – 48/II–VIII/pril
Legalizacija »programiranega stečaja« (Šime Ivanjko) – 49‑50/6‑7/č
Preostale novosti ureditve postopka prisilne poravnave v noveli 

ZFPPIPP‑F (Nina Plavšak) – 49‑50/8–11/č

inšpekcijske službe
Inšpektor VURS‑a v zapisnik navedel osebne podatke prijavitelja in 

s tem izdal vir prijave – 7‑8/30/mo
Za reformo inšpekcije (Nana Weber) – 7‑8/40/por
Novi Zakon o delovnih razmerjih z grenkim priokusom (Barbara 

Kresal) – 11/18‑19/č
Pogodbena kazen v potrošniški pogodbi o posredovanju kot 

nepošten pogodbeni pogoj (Robert Geisler) – 13/9–12/č
Možnost odvzema živali (Helena Klinc) – 16‑17/23‑24/č
Evidenca delovnega časa in osebni podatki delavcev po pravu EU 

(Zoran Skubic) 22/25‑26/sp
Iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo prihodnost – zbudimo se! 

(Andrejka Grlić) – 23/14–16/č
Iskanje ustreznih rešitev, kako iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo 

prihodnost (Andrejka Grlić) – 29‑30/6–9/č
Spletni smerokaz: Tržni inšpektorat RS (Irena Vovk) – 34/38/prik
Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami) 

(Andrejka Grlić) – 35/3/uv
Naknadna odprava inšpektorjevega soglasja za odpoved (Nana 

Weber) – 44/17‑18/vo

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
Pravica do zasebne reprodukcije in varstvo intelektualnih pravic po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 28/23‑24/sp
Intellectual Property and Human Rights: is a Balance Possible? 

(Irena Vovk) – 33/30/prik

Portal eSodstvo – kaj bi se morali (bolj) naučiti (v zvezi z 
delovanjem elektronske zemljiške knjige) (Jasminka Jaša Trklja) 
– 42‑43/13‑14/odm

Privolitev uporabnikov v piškotke – 42‑43/26/mo
Spletni smerokaz: Podari malice (Irena Vovk) – 42‑43/46/prik
Olika in omika sta etična abeceda (Marko Pavliha) – 44/3/uv
Rešitve za e‑sodstvo, ki bo v pomoč, ne v breme (Nana Weber) – 

44/15/por
Spletno naročanje na specialistične zdravniške preglede –  

44/21/mo
Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev (Matej 

Cerar) – 44/22‑23/sp
Paradoksi: iAnonimnost (Aleš Završnik) – 44/33/č
Med samoupravnimi sporazumi in karteli (Jože Mencinger) – 

44/34/č
Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine (Mojca Vertačnik 

in Vesna Gorjup Zupančič) – 45/9‑10/č
Dostop do sistema SISBON s strani agencijskih delavcev –  

45/20/mo
Spletni smerokaz: Inštitut za mediacijo (Irena Vovk) – 45/38/prik
Krimigracije (Aleš Završnik) – 46/3/uv
Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi 

proti Estoniji (Špelca Mežnar) – 46/6–8/č
Aplikacija za izračun stroškov materiala in dela posega na vozilu – 

46/22/mo
Prihodnost denarja ali peskovnik za špekulante? (Sandi Kodrič) – 

46/34/č
Spletni smerokaz: Vseevropski portal odprtih podatkov (Irena Vovk) 

– 46/38/prik
Švedi preveč liberalni pri dopuščanju skrivnega snemanja (Andreja 

Tratnik) – 47/24‑25/sp
Paketna potovanja in pravica potrošnika tožiti (doma) (Zoran 

Skubic) – 47/26‑27/sp
Spletni smerokaz: Podjetniška naravnanost univerz (Irena Vovk) – 

47/38/prik
Obseg zakonite cesije pri naročenih računalniških programih (Miha 

Trampuž) – 48/15‑16/č
Iskalnik grobov na pokopališčih – 48/21/mo
Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij (Polona Tepina) 

– 48/24/sp
Ad hoc: Tišina, snemamo! (Vesna Bergant Rakočević) – 48/33/č
Spletni smerokaz: Hrane ne mečite stran (Irena Vovk) – 48/38/prik
Snemanje seje mestnega sveta – 49‑50/27/mo
Še o odgovornosti ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve 

avtorskih pravic (Judita Dolžan) – 49‑50/33‑34/sp
Najvplivnejši pravniki znotraj najslabše družbenopolitične stvarnosti 

(Nika Skvarča) – 49‑50/35/por
Paradoksi: Policijski »trojanci« (Aleš Završnik) – 49‑50/41/č
Spletni smerokaz: Proti zasvojenostim (Irena Vovk) – 49‑50/46/prik

insolvenčno pravo
glej tudi osebni stečaj
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – 3/II‑III/pod
Odgovornost stečajnega upravitelja – posojanje denarja iz stečajne 

mase – 4/22–25/sp
Nastanek plačilne nesposobnosti po ZFPPIPP (Živko Bergant) – 

5/9–11/č
Plačilna nesposobnost dolžnika kot predpostavka za izpodbijanje 

pravnih dejanj po ZFPPIPP (Saša Prelič) – 6/8–10/č
Izvršba na podlagi menice (Janez Tekavc) – 7‑8/12‑13/č
Materialno procesno vodstvo v sporih majhne vrednosti (Uroš 

Pavlina) – 7‑8/13‑14/č
Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja – 9/20/sp
Popravek zneska obračunanega in neplačanega DDV v primeru 

postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka ter 
obveznosti popravka odbitka DDV v teh primerih – 11/I‑II/erar

Kršitev načela enakega obravnavanja upnikov – 12/II‑III/pod
Delničarji vs. upniki (Uroš Ilić, Matjaž Jan in Miha Bratina) –  

13/II–VII/pril
Legenda in resnica o nagradah in stroških v stečajnih postopkih 

(Maja Lajevec) – 15/II–VIII/pril
Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev sodnih 

izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev – 15/I–IV/erar
ZFPPIPP‑E – drugi poizkus (Uroš Ilić) – 16‑17/3/uv
Soglasje za posle upravljanja stečajne mase – 16‑17/II‑III/pod
Novela ZFPPIPP‑E in mediacija (Aleš Zalar) – 18/6‑8/č
Sistemska razdolžitev (Irena Vovk) – 18/32/por
Odložitev odločanja o sprejetju prisilne poravnave – 19/II/pod
Poti in stranpoti insolvenčne zakonodaje (Nina Plavšak) – 21/3/uv
Dobrodošla prizadevanja za sistemsko razdolžitev (Igor Vuksanović) 

– 21/6‑7/č
Omejitve ustanavljanja, vodenja in nadziranja družb – 21/19/sp
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Široka razlaga Direktive 2000/78/ES in favorem hendikepiranih 
oseb (Katarina Vatovec) – 28/24‑25/sp

izbrisani
Ugrabljena sodba (Nina Betetto) – 1/8‑9/odm
»Ugrabljena sodba« – ali ugrabljena odškodnina? (Matevž Krivic) – 

2/18‑19/odm
Izbrisanim pavšal (Irena Vovk) – 5/32/por
Plašnice pomagajo pri sprenevedanju (Blaž Kovač) – 6/13‑14/odm
Izbrisani (Irena Vovk) – 14/28/por
Romi, izbrisani, revščina (Irena Vovk) – 21/32/por
Izbris in (ne)ustavna demokracija (Aleš Novak) – 27/30‑31/prik
Izbrisani (Irena Vovk) – 31‑32/36/por
Razreševanje izbrisa – ali reševanje naše biti? (Blaž Kovač) – 

39/20‑21/č

izobraževanje
glej tudi študenti
Spletni smerokaz: Spoštuj moje pravice (Irena Vovk) – 4/38/prik
Obveščanje staršev o otroku s posebnimi potrebami v vrtcu (Sandra 

Pjanić) – 9/17/vo
Spletni smerokaz: Predavanja na spletu (Irena Vovk) – 9/38/prik
Law As Engineering: Thinking About What Lawyers Do (Irena Vovk) 

– 15/30/prik
Sprejemni izpiti kot kršitelji pravice do izobraževanja? (Nika Skvarča) 

– 16‑17/32/sp
Ko zbornični sistem krši konkurenčno pravo EU (Zoran Skubic) – 

16‑17/34/sp
Davčna obravnava finančne pomoči, prejete v okviru mednarodnega 

programa s področja izobraževanja – Leonardo da Vinci –  
22/IV/erar

Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Jasna 
Murgel) – 23/II–VIII/pril

Manj togosti pri pogojevanju dodelitve finančne pomoči za študij v 
tujini (Katarina Vatovec) – 36/23‑24/sp

Vračilo pripravniških plač in PDI (Ministrstvo za pravosodje, Kabinet 
– odnosi z javnostmi) – 40‑41/27/vo

Pogodba o izobraževanju delavca javnega zavoda (Nataša 
Belopavlovič) – 44/17/vo

Predlog ZViS‑1 za grški scenarij (Matej Avbelj) – 48/3/uv

Izrael
Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non 

conveniens in javni red (Dragica Wedam Lukić) – 33/6–8/č
Forum non conveniens in priznavanje (ter izvršitev) sodnih odločb 

iz neevropskih držav iz pravnega sistema common law pred 
slovenskimi sodišči (Jorg Sladič) – 36/III–VII/pril

Ali je priznanje tuje sodne odločbe obveznost države po 
mednarodnem pravu (Dragica Wedam Lukić) – 39/17–20/odm

Zdravniške ali pravniške napake? (Aleš Galič) – 44/6–9/odm
Pogled na priznanje izraelske sodbe – odškodninska odgovornost 

zdravnika (Janez Tekavc) – 44/10–12/odm

izvedenci
Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ‑2 (Nataša Belopavlovič) – 

5/20/vo
Posredovanje originalne zdravstvene dokumentacije – 12/22/mo
Izključnost uporabe Uredbe v primeru neposrednega pridobivanja 

dokazov (Judita Dolžan) – 13/29/sp
Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev sodnih 

izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev – 15/I–IV/erar
Naloga izvedenca urbanistične stroke pri določanju pripadajočega 

zemljišča k stavbi, zgrajeni pred 1. januarjem 2003 (Jana 
Malenšek) – 19/8–11/č

izvršba
Subjektivna nevarnost za uveljavitev terjatve – 1/II‑III/pod
Obračun in plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje (Tanja 

Pustovrh Pirnat) – 2/9‑10/č
Poroštvo v davčni izvršbi – pregled zakonskih možnosti (Katja 

Meško) – 2/11–13/č
Odgovornost mladoletnega družbenika za obveznosti izbrisane 

družbe – 5/II‑III/pod
Sklep o rubežu terjatve in sklep o prenosu terjatve v izterjavo ali 

namesto plačila – položaj dolžnikovega dolžnika (Martina Šetinc 
Tekavc) – 6/6‑7/č

Ustavno dvomljiva širitev pristojnosti strokovnih sodelavcev (Janč 
Ljubimski) – 7‑8/6–8/č

Izvršba na podlagi menice (Janez Tekavc) – 7‑8/12‑13/č
Ugotavljanje dolžnikovega premoženja – 7‑8/II–III/pod
Izvršbe na podlagi menice – 9/18/sp

internet
glej informatika

intervju
Henry Hagen: S posodobitvijo zadružnega prava do večje vloge 

zadrug (Mitja Stefancic) – 29‑30/36‑37/int
Erik Gerding: Sivo bančništvo kot odgovor na prenormiranost (Mitja 

Stefancic) – 31‑32/32‑33/int

invalidi
Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ‑2 (Nataša Belopavlovič) – 

5/20/vo
Invalidu na vozičku je le uspelo priti do novega stanovanja –  

5/24/mo
Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od  

1. januarja 2013) – 6/I–IV/erar
Odgovornost za zapozneli odgovor centra za socialno delo (Tadeja 

Krajnc) – 7‑8/26/vo
Zaradi neskladij med zakonodajo in stroko dileme pri revidiranju 

invalidskih in energetskih podjetij – 14/I‑II/pod
Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin 

(Nataša Belopavlovič) – 18/19/vo
Šolanje invalidnega otroka na domu (Staša Račnik) – 21/17‑18/vo
Razlaga pojma »hendikepiranost« iz Direktive 2000/78/ES (Katarina 

Vatovec) – 22/24/sp
Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

(Nataša Belopavlovič) – 22/30‑31/prik
Nadomestilo za invalidnost – nova invalidnost – 27/19–21/sp
Široka razlaga Direktive 2000/78/ES in favorem hendikepiranih 

oseb (Katarina Vatovec) – 28/24‑25/sp
A Prescription for Dignity – Rethinking Criminal Justice and Mental 

Disability Law (Irena Vovk) – 28/30/prik
Neuspešno reševanje stanovanjske stiske družine z dvema 

invalidnima otrokoma na Primorskem – 31‑32/26/mo
Kršitev domneve nedolžnosti z nespretnim izražanjem (Andreja 

Tratnik) – 35/27‑28/sp
Socialno podjetništvo v Sloveniji – priložnost ali utopija? (Jasmina 

Tkalčič) – 36/10‑11/č
Pravica do družinskega pomočnika (Aleš Potočnik in Urška Kupec) 

– 42‑43/21/vo
Pravice matere otroka s posebnimi potrebami po prenehanju 

delovnega razmerja (Nina Škrlec) – 46/19/vo

Iran
Sankcije EU proti tretjim državam kot izziv za spoštovanje 

človekovih pravic znotraj nje (Špela Kunej) – 11/19‑20/č

Irska
V iskanju optimalnega modela slabe banke (Peter Merc) –  

11/II‑VIII/pril

Islandija
Islandija je upravičeno zavrnila poplačilo tujim varčevalcem (Edita 

Turičnik) – 6/20‑21/sp

istospolne skupnosti
Pravica do sukcesivne posvojitve že posvojenega otroka 

istospolnega partnerja (Judita Dolžan) – 10/23‑24/sp
Dedovanje med istospolno usmerjenima partnerjema – 15/18/sp
Z obrobja postave: Zagovor zunajzakonske skupnosti (Tomaž 

Pavčnik) – 16‑17/41/č
Klub odgovarja za svojega »patrona« (Vesna Bergant Rakočević) – 

19/22/sp
Vroče o Madžarski (Ciril Ribičič) – 24‑25/34‑35/por
Davčne ugodnosti morajo veljati za vse registrirane življenjske 

skupnosti enako (Zoran Skubic) – 27/24‑25/sp
Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago (Nina Krajnc, 

Maruša Kraševac in Maja Kreča) – 28/28‑29/por
Diskriminacija istospolno usmerjenih parov je protiustavna tudi v 

ZDA (Aleš Velkaverh) – 29‑30/35‑36/sp
X, homoseksualec, begunec (Špela Kunej) – 46/24‑25/sp

Italija
Simbol česa je prazna stena? (Aleš Novak) – 12/16‑18/č
Sprejemni izpiti kot kršitelji pravice do izobraževanja? (Nika Skvarča) 

– 16‑17/32/sp
Namesto praznine: vsebinski liberalizem (Matej Avbelj) –  

18/16‑18/odm
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Posebnosti pravne ureditve javnega naročanja na obrambnem in 
varnostnem področju (Milena Basta Trtnik) – 9/11‑12/č

Stvarne pravice na javnem premoženju, javno‑zasebno partnerstvo 
(koncesije) in javna naročila (Aleksij Mužina) – 16‑17/6‑8/č

(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih (Breda Mulec) – 
16‑17/19‑20/č 

Priprava na postopek oddaje javnega naročila (Milena Basta Trtnik) 
– 19/II–VI/pril

Najnižja cena kot pravilo za zoževanje števila primernih kandidatov 
v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti? 
(Milena Basta Trtnik) – 28/12‑13/č

Javna naročila – snemanje pogajanj – 29‑30/24/mo
Novela ZPVPJN ali kako vsaka nova vlada spremeni takse za 

vložitev revizijskega zahtevka (Maja Potočnik) – 33/15‑16/č
Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja – 39/23/sp
Reference v pravu javnih naročil (Maja Potočnik in Maja Prebil) – 

42‑43/II–VIII/pril
Vpliv višje davčne stopnje na pogodbo o izvedbi javnega naročila 

(Maja Prebil) – 44/12–14/č
Poenostavitev pogleda na odpravo »formalne nepopolnosti 

ponudbe« (Aleksij Mužina) – 46/23‑24/sp
Ocenjena vrednost javnega naročila – varuh zakonitosti in temeljnih 

načel javnega naročanja (Tanja Bratina) – 47/10–12/č
Dolžna ravnanja naročnika pri sprejemu odločitve o oddaji javnega 

naročila (Tanja Bratina) – 49‑50/II–VI/pril

javna občila
Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle (Rok 

Čeferin) – 1/10‑11/č
Od Ustavnega sodišča do Metelkove (Dragan Petrovec) – 1/18‑19/č
Za pravno utemeljena stališča, ne glede na njihovo všečnost (Rok 

Čeferin) – 3/15‑16/odm
Nepotrebna širitev Nature 2000? (Tomaž Jančar) – 3/16‑17/odm
Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava (Šime Ivanjko) – 4/3/uv
Radbruchova formula za današnji čas (Robert Smrekar) –  

4/17‑18/odm
Spletni smerokaz: EUekspres (Irena Vovk) – 6/34/prik
Poseg v osebnostno pravico s časopisno objavo podatka o 

sodelovanju z Ministrstvom za državno varnost (Judita Dolžan) 
– 7‑8/34/sp

Žalitve v pismih bralcev – 15/21/mo
In flagranti: Zasebnost političnega računalnika (Hinko Jenull) – 

15/33/č
(Ne)sorazmernost preiskovalnih ukrepov za ugotovitev istovetnosti 

novinarja (Andreja Tratnik) – 20/21‑22/sp
Na televiziji (Matjaž Ambrož) – 23/3/uv
Spletni smerokaz: Revija za evropsko ustavnost (Irena Vovk) – 

24‑25/46/prik
Obmetavanje s piškotki (Matjaž Drev) – 26/13‑14/č
Rok za prijavo na prosto delovno mesto (mag. Nataša Belopavlovič) 

– 26/18/vo
Meje svobode tiska (Janez Tekavc) – 28/30‑31/prik
Odklonitev objave popravka – razžalitev v tisku – 31‑32/22‑23/sp
Pravne razlike med tiskano in digitalno obliko časopisa (Nika 

Skvarča) – 31‑32/28/sp
Dopustnost objave fotografije otroka znane osebnosti (Judita 

Dolžan) – 34/25/sp
Otroci v medijih (Nika Skvarča) – 38/28/por
Olika in omika sta etična abeceda (Marko Pavliha) – 44/3/uv
Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev (Matej 

Cerar) – 44/22‑23/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – izdaja poslovne skrivnosti 

– pravica do odgovora na medijsko objavo – 45/17–20/sp
Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi 

proti Estoniji (Špelca Mežnar) – 46/6–8/č

javna podjetja
Zadnje spremembe MSRP se bodo odražale že v vmesnem 

poročilu 2013 – 16‑17/I‑II/pod
Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture (Petra Ferk) – 

27/II–VIII/pril
Novela ZDIJZ‑C (Irena Vovk) – 28/32/por

javna uprava
glej tudi šolstvo in zdravstvo
Odškodninska odgovornost delodajalca – nezakonita odpoved 

pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu – 4/21‑22/sp
Sporna določa ZUJF glede povračila stroškov prevoza na delo in z 

njega – 7‑8/30‑31/mo
Za reformo inšpekcije (Nana Weber) – 7‑8/40/por

Plačilo zakončevega dolg (Luigi Varanelli in Špela Otoničar) – 
10/18‑19/vo

Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove (Uroš Hočevar) – 
13/12–15/č

Predlog upnika za predložitev seznama premoženja dolžnika – 
pojem »med izvršilnim postopkom« po 31. členu ZIZ –  
13/24–27/sp

Izvršnica – izvršilni naslov? (Dida Volk) – 15/8–11/č
Ureditvene začasne odredbe: pregled sodne prakse (Uroš Pavlina) 

– 16‑17/9‑10/č
(Ne)učinkovitost instituta seznama dolžnikovega premoženja v 

izvršilnem postopku (Franci Krivec) – 16‑17/11‑12/č
Zemljiški dolg in zlorabe (Igor Vuksanović) – 16‑17/II–VI/pril
Odvzem prostosti v postopku ugotavljanja dolžnikovega premoženja 

(Mojca Strašek Dodig) – 21/10‑11/č
Ali je bianko menica tudi menica po ustavni odločbi? (Boštjan Rejc) 

– 22/15‑16/č
Ob napovedanih spremembah ZST‑1 – utrip sodne prakse (Jasna 

Murgel) – 26/II–VIII/pril
Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka 

zaradi začetka postopka prisilne poravnave (Kristijan Anton 
Kontarščak) – 28/10–12/č

Zmotna ugotovitev dejanskega stanja v izvršilnem postopku –  
28/II‑III/pod

Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe (Jasna Murgel) – 
29‑30/10–12/č

Nekatere posebnosti pogodb o upravljanju terjatev kot oblike 
predsodne izterjave (Dušan Vrbovšek) – 29‑30/12‑13/č

Popravek članka: Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe 
(Jasna Murgel) – 31‑32/20/č

Z novelo ZDavP‑2G nad neprijavljeno premoženje – 31‑32/I‑II/pod
Odločanje o predlogu za zavarovanje po ZIZ in uporaba pravil 

pravdnega postopka (Dida Volk) – 33/17–20/č
Kršitev človekovih pravic zaradi prodaje stanovanjske hiše na javni 

dražbi (Aleš Velkaverh) – 33/24‑25/sp
Predhodne odredbe in insolvenčni postopki (Dida Volk) –  

35/II–VII/pril
Postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopki izvršbe ter 

zavarovanja (Dida Volk) – 38/9–11/č
Portal e‑Sodstvo – kaj smo se naučili in kako naprej? (Pavel 

Reberc) – 40‑41/10–12/č
Vrstni red in hitrost postopanja – 40‑41/27‑28/sp
Legitimacija strank v postopku izvršbe – izvršba proti družbeniku 

izbrisane družbe – 42‑43/24‑25/sp
Rešitve za e‑sodstvo, ki bo v pomoč, ne v breme (Nana Weber) – 

44/15/por
Pravne možnosti ločitvenih upnikov v izvršilnem postopku in v 

postopkih zaradi insolventnosti (Nana Weber) – 44/15‑16/por
Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine (Mojca Vertačnik 

in Vesna Gorjup Zupančič) – 45/9‑10/č
Denarno kaznovanje strank (Martina Šetinc Tekavc) – 46/9‑10/č
Prisilna izterjava preživninskih terjatev – odprti problemi v teoriji in 

praksi (Anja Drev) – 46/II–VIII/pril
Pravno varstvo za uveljavljanje terjatev – 46/III/pod
Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja 

predhodnih odredb (Igor Strnad) – 48/6–8/č
Konec samovolje bančnih upnikov? (Igor Vuksanović) – 48/13‑14/č

izvršilni postopek
glej izvršba

J
javna naročila

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 
(Janez Tekavc) – 1/30‑31/prik

Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem 
naročanju (Maja Potočnik skupaj z Urošem Križancem) –  
3/II–VIII/pril

Omejitev uporabe izjeme (pogodbenih) in‑house razmerij na 
področju javnih naročil (Alen Hodnik) – 3/26‑27/sp

Fighting Corruption in Public Procurement – A Comparative 
Analysis of Disqualification or Debarment Measures (Irena Vovk) 
– 3/31/prik

Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja (Andrej Friedl in 
Igor Knez) – 4/6–8/č

Velika strokovna napaka kot element izločitve ponudnikov (Milena 
Basta Trtnik) – 5/15‑16/č

Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in 
varnostnem področju (Milena Basta Trtnik) – 7‑8/15‑16/č
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Letno poročanje političnih strank o poslovanju Računskemu sodišču 
(Nina Furman) – 19/14‑15/č

Za varovanje javnih financ je treba imeti ustrezne pristojnosti (Igor 
Šoltes) – 20/3/uv

Kmalu spremembe pri izplačilih in predplačilih proračunskih 
uporabnikov – 21/I–IV/pod

Bdimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 24‑25/3/uv
Zakup kmetijskih zemljišč kot neizrabljen proračunski vir (Nadija 

Šuler) – 24‑25/11‑12/č
Povečanje stopenj DDV po ZIPRS1314‑A – 24‑25/I‑II/erar
Prisilno upokojevanje univerzitetnih profesorjev – v pričakovanju 

odločitve Ustavnega sodišča (Nejc Brezovar) – 27/9‑10/č
Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture (Petra Ferk) – 

27/II–VIII/pril
Poglabljanje krize pogublja človekove pravice (Nika Skvarča) – 

27/27‑28/por
Posledice dviga stopenj DDV v praksi (Andrej Grah Whatmough) – 

28/6‑7/č
Pet »zapovedi«: tretja (Jože Mencinger) – 28/34/č
Povečanje stopenj DDV – najpogostejša vprašanja in odgovori – 

29‑30/I–III/erar
Evropski javni tožilec (Irena Vovk) – 29‑30/40/por
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 33/20‑21/vo
PRAVičnO: Kazenska odgovornost (Ciril Ribičič) – 33/33/č
Evropski javni tožilec: zdaj gre (zares) zares! (Primož Gorkič) –  

34/II–VI/pril
Predlog ZDoh‑2M (Irena Vovk) – 34/32/por
Prenova zavarovanja za brezposelnost in ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja (Grega Strban) – 35/17‑18/č
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 35/20/vo
Izkušnja z novim davkom na nepremično premoženje večje 

vrednosti (Nataša Cankar) – 36/12–14/č
Dejavno razumevanje prava (Ob začetku novega študijskega leta) 

(Marijan Pavčnik) – 37/3/uv
Vpliv ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam na povračila 

stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke (Irena 
Ilešič Čujovič) – 37/10–12/č

Odprava plačnih nesorazmerij – pridobljene pravice javnih 
uslužbencev – 39/23–26/sp

In flagranti: Ura resnice (Hinko Jenull) – 39/33/č
Za spremembo proračuna (Nana Weber) – 40‑41/40/por
Negovalcem otrok s posebnimi potrebami odvzeti dnevi dopusta za 

nego – 42‑43/24‑25/mo
Pogodba o izobraževanju delavca javnega zavoda (Nataša 

Belopavlovič) – 44/17/vo
Prav(ičn)o: Aktivizem po portugalsko (Ciril Ribičič) – 45/33/č
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji – veljavna in prihodnja ureditev 

(1) (Andrej Grah Whatmough) – 47/7–9/č
Ekonomska kriza in človekove pravice (Vasilka Sancin in Matija 

Žgur) – 47/16‑17/č
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji – veljavna in prihodnja ureditev 

(2) (Andrej Grah Whatmough) – 48/16–18/č

javne koncesije
glej koncesije

javne službe
Od 1. januarja teče rok za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po novem – 
3/I‑II/pod

javni shodi
Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle (Rok 

Čeferin) – 1/10‑11/č
Pogled od zunaj (Edita Turičnik) – 2/28‑29/č
Za pravno utemeljena stališča, ne glede na njihovo všečnost (Rok 

Čeferin) – 3/15‑16/odm
Nepotrebna širitev Nature 2000? (Tomaž Jančar) – 3/16‑17/odm
Frustracije treh vej oblasti (Patrick Vlačič) – 4/13‑14/č
Legalnost javnih protestov (Vida Kokalj) – 4/15‑16/č
Radbruchova formula za današnji čas (Robert Smrekar) –  

4/17‑18/odm
Z obrobja postave: Kako demontirati parlamentarni glasovalni stroj? 

(Tomaž Pavčnik) – 5/33/č
Snemanje policije s strani občanov – 18/23/mo
PRAVičnO: Policijsko nasilje (Ciril Ribičič) – 20/33/č
Vsiljevanje prijavljanja demonstracij kot cilj sam po sebi (Nika 

Skvarča) – 45/26/sp

javni uslužbenci
glej javna uprava

Presežki delovnih ur na področju zdravstva v Sloveniji (Sonja Ogriz) 
– 9/15‑16/č

Prevedba osnovne plače ter njena uvrstitev v plačni razred – 
10/20/sp

Javni interes delovanja društev in zavodov po presoji občin – med 
(arbitrarno) nujo in zakonitostjo (Polonca Kovač in Matjaž 
Remic) – 11/8‑9/č

Odsotnost zaradi začasne nezmožnosti za delo in razveljavitev 
pogodbe o zaposlitvi (Aleš Kaluža) – 11/16‑17/č

Odškodninska odgovornost delodajalca (Tanja Pustovrh Pirnat) – 
13/16‑17/č

Očiščenje in pomlajenje (Marko Pavliha) – 14/3/uv
Izdajanje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil (Sodelavka 

PP) – 14/19/vo
ZDU‑1G (Irena Vovk) – 15/32/por
Komu zvoni? Samo odvetnikom? (Konrad Plauštajner) – 18/3/uv
Odpiranje podatkov javnega sektorja (Mateja Prešern) – 18/9–11/č
Strukturne in druge reforme (Jože Mencinger) – 18/34/č
Veljavnost kolektivne pogodbe javnega zavoda – več 

reprezentativnih sindikatov – 20/18‑19/sp
Kmalu spremembe pri izplačilih in predplačilih proračunskih 

uporabnikov – 21/I–IV/pod
Bdimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 24‑25/3/uv
Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence – 62.c 

člen ZIPRS1314 – 24‑25/IV/erar
Stop birokraciji! (Irena Vovk) – 24‑25/40/por
Obveznost objave (mag. Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo
Odpravnina za javne uslužbence (mag. Nataša Belopavlovič) – 

26/18/vo
Procesna revolucija (Irena Vovk) – 27/32/por
Pet »zapovedi«: tretja (Jože Mencinger) – 28/34/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu starševskega dopusta 

zaradi gospodarskih težav (Katarina Vatovec) – 31‑32/31‑32/sp
In favorem domini – problematika prevedb in vračilo preveč 

izplačanih plač v javnem sektorju (Katarina Rajgelj) – 34/6–9/č
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 35/20/vo
Odgovornost za preprečevanje korupcije v notranjem okolju javnih 

institucij (Bećir Kečanović) – 37/8‑9/č
Vpliv ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam na povračila 

stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke (Irena 
Ilešič Čujovič) – 37/10–12/č

Poračuni plačnih nesorazmerij (Nana Weber) – 38/32/por
Odprava plačnih nesorazmerij – pridobljene pravice javnih 

uslužbencev – 39/23–26/sp
Negovalcem otrok s posebnimi potrebami odvzeti dnevi dopusta za 

nego – 42‑43/24‑25/mo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič) 

– 47/18/vo

javne finance
Omejitev referenduma – 1/20/sp
Ustavne omejitve referenduma (Igor Vuksanović) – 2/13‑14/č
Pridobivanje fotografij s Facebooka in mnenje sosedov –  

2/22‑23/mo
Zdravstvo, srečno 2013! (Jaka Slokan) – 3/8–11/č
Dostop javnosti do internih dokumentov ECB v primežu 

gospodarske krize (Katarina Vatovec) – 3/25‑26/sp
Omejitev sklepanja avtorskih pogodb po ZUJF (Nataša Belopavlovič) 

– 4/20/vo
Odpravnina po 188. členu ZUJF – 4/II/erar
Konec ustavnega sodstva? (Janez Tekavc) – 5/II–V/pril
Omejitev števila dni letnega dopusta po ZUJF (Nataša Belopavlovič) 

– 6/18‑19/vo
Dostop javnosti izključen (Irena Vovk) – 6/28/por
Sporna določa ZUJF glede povračila stroškov prevoza na delo in z 

njega – 7‑8/30‑31/mo
Pravica do dostopa (Irena Vovk) – 9/32/por
Kam je usmerjena sodnikova vest v lastni zadevi? (Janč Ljubimski) 

– 10/6‑8/č
Izvenproračunsko financiranje filmske produkcije – 10/20/sp
Prevedba osnovne plače ter njena uvrstitev v plačni razred – 

10/20/sp
Usklajevanje pokojnin po ZPIZ‑2 (Nataša Belopavlovič) – 11/21/vo
Znižanje pokojnin različnim skupinam uživalcev pokojnin – 11/21/sp
V iskanju optimalnega modela slabe banke (Peter Merc) –  

11/II–VIII/pril
Dileme obveznega revidiranja pravilnosti financiranja organizatorjev 

referendumskih kampanj (Nina Furman) – 15/12–15/č
Govorjenje je poceni (Sandi Kodrič) – 15/34/č
Komu zvoni? Samo odvetnikom? (Konrad Plauštajner) – 18/3/uv
Vračanje pravic je predrago (Irena Vovk) – 18/29/por
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Predlog zakona, zakonodajalec, zakonodajni postopek (Nataša 
Skubic) – 31‑32/36/č

Vikanje in polvikanje (Nataša Hribar) – 33/31/č
Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine 

lege pudor (Janez Kranjc) – 33/32/č
Tuja imena (Nataša Hribar) – 34/31/č
Podzakonski predpis (Nataša Skubic) – 34/32/č
Mašila v govoru (Nataša Hribar) – 35/31/č
Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine 

lege pudor (Janez Kranjc) – 35/32/č
Madžarski ustavnosodni preizkus obveznega kolektivnega upravljanja 

(Miha Trampuž) – 36/15‑16/odm
O dajalniku in mestniku (Nataša Hribar) – 36/31/č
Predpisi lokalnih skupnosti (Nataša Skubic) – 36/32/č
Ad hoc: Napačna interpretacija (Vesna Bergant Rakočević) – 

36/33/č
Še o obveznem kolektivnem upravljanju (in prevodih tujih sodnih 

odločb) (Jorg Sladič) – 37/16‑17/odm
Vam manjka razsodnost ali razsodnosti? (Nataša Hribar) – 37/31/č
In homine turpissimo obsolefiebant dignitatis insignia (Janez Kranjc) 

– 37/32/č
O Bežigradu (Nataša Hribar) – 38/31/č
Sodna praksa in običaj (Nataša Skubic) – 38/32/č
Kako so nastajala slovenska krajevna imena (Nataša Hribar) – 

39/31/č
Male enim se res habet, cum quod virtute effici debet, id temptatur 

pecunia (Janez Kranjc) – 39/32/č
Schengen (Nataša Hribar) – 40‑41/39/č
Sodišča I (Nataša Skubic) – 40‑41/40/č
O dvatisočakih in trosedih (Nataša Hribar) – 42‑43/39/č
Non patitur iocum fama, fides, oculus (Janez Kranjc) – 42‑43/40/č
Novi jezikovni viri – Gigafida (1) (Nataša Hribar) – 44/31/č
Postopek (pred sodišči) (Nataša Skubic) – 44/32/č
Novi jezikovni viri – Gigafida (2) (Nataša Hribar) – 45/31/č
Avaritia prima scelerum mater (Janez Kranjc) – 45/32/č
Novi jezikovni viri (3) (Nataša Hribar) – 46/31/č
Postopek pred sodiščem (Nataša Skubic) – 46/32/č
Naštevanje (Nataša Hribar) – 47/31/č
Turpis feneratio est beneficium expensum ferre (Janez Kranjc) – 

47/32/č
Ali papir strižemo ali režemo? (Nataša Hribar) – 48/31/č
Vrste postopkov pred sodišči (Nataša Skubic) – 48/32/č
Argumentacija v pravu (tretja izdaja) (Matija Žgur) –  

48/30‑31/prik
Nekaj o števnikih (Nataša Hribar) – 49‑50/39/č
Ubi coepit ditem pauper imitari, perit (Janez Kranjc) – 49‑50/40/č

K
kapital

Obresti na depozite se bodo znižale (Matej Tomažin) – 3/34/č
Kam nas vodi pot? (Matej Tomažin) – 10/34/č
Delničarji vs. upniki (Uroš Ilić, Matjaž Jan in Miha Bratina) –  

13/II–VII/pril
Paradoksi: Sram in krivda brezposelnosti (Aleš Završnik) – 19/33/č

kazenske sankcije
glej kaznovalno pravo

kazenski postopek
glej kazensko procesno pravo

kazensko materialno pravo
glej tudi mobing
Neutemeljen kazenski postopek zoper policista – 4/22‑23/mo
Posledice prometne nesreče in institut odgovornosti za hujšo 

posledico (Zlatan Dežman) – 5/17–20/odm
Podaljšanje pripora mladoletniku – 7‑8/28/sp
Nadaljevano kaznivo dejanje – povezovalne okoliščine –  

7‑8/31–33/sp
Sovražni govor in kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, 

nasilja in nestrpnosti (Nina Židanik) – 10/16–18/č
Kolektivno kaznivo dejanje (Miha Šošić) – 13/18‑19/č
Sankcije za prekršek – odvzem predmetov osebi, ki ni storilec 

prekrška – 14/22‑23/sp
Kazensko pravo – splošni del, 6. izdaja (Andreja Tratnik) – 

18/30‑31/prik
Ali tudi gospodarska kriza povzroča dejanja v skrajni sili? (Šime 

Ivanjko) – 21/II–IV/pril
Pojem skrajne sile v pravu (Andrej Ferlinc) – 21/V–VII/pril

javno-zasebno partnerstvo
glej tudi koncesije
Speed uPPP Slovenija (Nina Krese) – 12/30/por
Stvarne pravice na javnem premoženju, javno‑zasebno partnerstvo 

(koncesije) in javna naročila (Aleksij Mužina) – 16‑17/6–8/č
In flagranti: Kaj pravosodje pričakuje od ministra (Hinko Jenull) – 

46/33/č

jezik
glej tudi retorika
Koliko – toliko (Nataša Hribar) – 1/32/č
Novoletna voščila (Nataša Hribar) – 2/31/č
Tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit (Janez Kranjc) – 

2/32/č
Ženske in moški (Nataša Hribar) – 3/32/č
Nobeden in noben ter vsakdo in vsak (Nataša Hribar) – 4/31/č
Non accepimus brevem vitam, sed fecimus (Janez Kranjc) – 4/32/č
Izpred, izza, izpod, iznad, izmed (Nataša Hribar) – 5/32/č
Drsalke in drsalke (Nataša Hribar) – 6/27/č
Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis destinatis rebus 

indulgeamus (Janez Kranjc) – 6/28/č
O stopinjah (Nataša Hribar) – 7‑8/40/č
Sredstva in obveznosti (Nataša Hribar) – 9/31/č
Homo, qui in homine calamitoso est misericors, meminit sui (Janez 

Kranjc) – 9/32/č
Majhen in mali (Nataša Hribar) – 10/32/č
Se je čutil odrinjenega ali odrinjen? (Nataša Hribar) – 11/31/č
Semper homo bonus tiro est (Janez Kranjc) – 11/32/č
Z obrobja postave: Kuharček Božidar (Tomaž Pavčnik) – 11/33/č
Kako se sklanja gospa? (Nataša Hribar) – 12/32/č
O populaciji in prebivalcih (Nataša Hribar) – 13/31/č
Iuvat ipse labor (Janez Kranjc) – 13/32/č
Za čigavo državo se borimo? Našo ali svojo? (Nataša Hribar) – 

14/27/č
Na (novem) začetku (Nataša Skubic) – 14/28/č
Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev sodnih 

izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev – 15/I–IV/erar
Uradna in neuradna imena dokumentov (Nataša Hribar) – 15/31/č
Quoniam non potest id fieri, quod vis, id velis, quod possit (Janez 

Kranjc) – 15/32/č
Jezikovne zahteve kot ovira prostemu gibanju delavcev (Katarina 

Vatovec) – 16‑17/35/sp
Sašo in Saša (Nataša Hribar) – 16‑17/39/č
Pravne panoge (Nataša Skubic) – 16‑17/40/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – uporaba jezika narodnosti 

– rok za odpoved pogodbe – 18/21‑22/sp
Dvopičje (Nataša Hribar) – 18/31/č
Summum ius summa iniuria (Janez Kranjc) – 18/32/č
Podpičje (Nataša Hribar) – 19/31/č
Pravni viri (Nataša Skubic) – 19/32/č
Glagoli s se in si (Nataša Hribar) – 20/31/č
Non accedet ad rem publicam sapiens, nisi si quid intervenerit 

(Janez Kranjc) – 20/32/č
Nedoločniki in vejica (Nataša Hribar) – 21/31/č
Ustava, ustavno sodišče, ustavnost (Nataša Skubic) – 21/32/č
Polstavki (Nataša Hribar) – 22/31/č
Ubi discrimen inter malos bonosque sublatum est, confusio sequitur 

et vitiorum eruptio (Janez Kranjc) – 22/32/č
Rodilnik (Nataša Hribar) – 23/31/č
Mednarodna pogodba (Nataša Skubic) – 23/32/č
Nezakonito prevajanje v postopku mednarodne zaščite –  

24‑25/28/mo
Dež (Nataša Hribar) – 24‑25/39/č
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum (Janez Kranjc) 

– 24‑25/40/č
Date ali daste? (Nataša Hribar) – 26/31/č
Zakon (Nataša Skubic) – 26/32/č
Beseda ali dve o trpniku (Nataša Hribar) – 27/31/č
Meminerimus autem etiam adversus infimos iustitiam esse 

servandam (Janez Kranjc) – 27/32/č
Tožilniki, predvsem moški (Nataša Hribar) – 28/31/č
Še enkrat o zakonu (Nataša Skubic) – 28/32/č
Z obrobja postave: Učinek klišejev v obrazložitvah (Tomaž Pavčnik) 

– 28/33/č
Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov 

(Jorg Sladič) – 29‑30/II–VII/pril
Pozdrav s počitnic (Nataša Hribar) – 29‑30/39/č
Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in 

legibus (Janez Kranjc) – 29‑30/40/č
Klicaj (Nataša Hribar) – 31‑32/35/č
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Prekrški so »kazenske zadeve« po pravu EU (Zoran Skubic) – 
45/21‑22/sp

O pravnih idealih, alternativah in rešitvah (Nika Skvarča) – 
46/26‑27/por

ZOPNI‑A (Irena Vovk) – 46/32/por
Švedi preveč liberalni pri dopuščanju skrivnega snemanja (Andreja 

Tratnik) – 47/24‑25/sp
Pismo Kasiju o strukturnih spremembah sodobnega kazenskega 

procesnega prava in vzniku kazministrativnega prava (Ciril 
Keršmanc) – 47/28‑29/č

V slovenskem sodstvu ni prostora za pesimizem (Nika Skvarča) – 
47/29/por

Kriminaliteta in tranzicija v Srednji in Vzhodni Evropi (Matjaž Jager) 
– 47/30‑31/prik

kazensko procesno pravo
Ali so ob zavajanju prisotna čustva? (Matej Cerar) – 3/18‑19/č
Pravo ni moda (Irena Vovk) – 3/32/por
Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi 

obdolžencev in obsojencev (Ana Bučar Brglez in Anja Štrovs) 
– 4/II–VIII/pril

Izločitev sodnika po zavrnitvi priznanja krivde (Boštjan Polegek) – 
7‑8/18‑19/č

Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek 
(Zlatko Dežman in Anže Erbežnik) – 9/II–VII/pril

Novo omejevanje procesnih jamstev obdolženega: tokrat pravice do 
zasliševanja prič (Nika Skvarča) – 11/23‑24/sp

Kako se pogajati v kazenskem postopku? (Andreja Tratnik) –  
12/II–VIII/pril

Nedovoljen dokaz – priznanje osumljenca v postopku policijskega 
zbiranja obvestil – pouk osumljenca – 13/22‑23/sp

Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku: pravni in 
kriminalitetnopolitični vidiki (Aleš Završnik) – 20/29‑30/č

Zatajitev postopkovne pravičnosti (Jaka Pengov) – 21/11‑12/č
Hilda (Zvonko Fišer) – 22/3/uv
Kladivo čarovnic – o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični 

republiki (Anže Erbežnik) – 22/13–15/č
Pravica do nedotakljivosti stanovanja – navzočnost prič pri hišni 

preiskavi brez odredbe – 23/20–22/sp
Varstvo osebnih podatkov žrtev in prič v kazenskih postopkih – 

26/22/mo
(Ne)ustavnost odsotnosti pogodbe o zaposlitvi za francoske 

zapornike (Andreja Tratnik) – 26/23/sp
Ustavnost sporazumevanja v kazenskem postopku (Miha Šošić) – 

26/24‑25/sp
Odvzem brisa ustne sluznice po noveli ZKP‑L (Sabina Zgaga) – 

27/16–18/č
Dolgotrajno odločanje o prošnji za brezplačno pravno pomoč – 

27/21/mo
Po osemnajstih dneh pridržanja brez sodnega nadzora še tri dni 

pripora? (Andreja Tratnik) – 27/26/sp
Dokazni standard anonimne prijave informatorja (Vanja Žgur) – 

28/16‑17/č
Neupravičen zastoj v kazenskem postopku – 28/21/mo
Osebni podatki priče v kazenskem postopku – 33/21/mo
Evropski javni tožilec: zdaj gre (zares) zares! (Primož Gorkič) –  

34/II–VI/pril
Bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravica do 

zakonitega sodnika – pritožbena obravnava – 37/23‑24/sp
Predlogi za izboljšanje položaja oškodovanca v kazenskem 

postopku – 37/24/mo
Nedovoljen dokaz v kazenskem postopku – pravica do zasebnosti, 

lastne podobe in osebne varnosti – načelo sorazmernosti – 
fotografija obsojenca – 38/21–23/sp

Stranka ne more biti hkrati na dveh narokih – 38/22/mo
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP‑L (Martina Žaucer) – 

38/30‑31/prik
Petnajstdnevni rok za vložitev pritožbe – kršitev pravice do 

pravnega sredstva? (Rok Čeferin) – 39/9‑10/č
Paradoksi: iAnonimnost (Aleš Završnik) – 44/33/č
O pravnih idealih, alternativah in rešitvah (Nika Skvarča) – 

46/26‑27/por
Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem – 

adhezijski postopek – 47/20–22/sp
Pismo Kasiju o strukturnih spremembah sodobnega kazenskega 

procesnega prava in vzniku kazministrativnega prava (Ciril 
Keršmanc) – 47/28‑29/č

Spletni smerokaz: Proti zasvojenostim (Irena Vovk) – 49‑50/46/prik

kaznovalno pravo
glej tudi globe in smrtna kazen

Nezakonit lov – 29‑30/23/sp
Kaznivost malomarnega zdravljenja (Jaša Močnik) – 31‑32/17‑18/č
Izjeme od akcesornosti udeležbe (četrti odstavek 41. člena KZ‑1) 

(Matjaž Ambrož) – 31‑32/II–VI/pril
Forenzični pacient pod drobnogledom Velikega brata v črni togi 

(Barbara Nerat) – 38/6–8/č
Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic – vinjeta – 46/21/sp
O pravnih idealih, alternativah in rešitvah (Nika Skvarča) – 

46/26‑27/por
Dosmrtno zastaranje (Hinko Jenull) – 47/6‑7/č
Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem – 

adhezijski postopek – 47/20–22/sp

kazensko pravo
glej tudi kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, 

kaznovalno pravo, kriminologija, mednarodno kazensko pravo in 
Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča

Seznanitev z zdravstvenimi podatki zaradi suma na nalezljivo 
bolezen – 3/24/mo

Posledice abstraktne narave pravnega posla o pridobitvi lastnih 
delnic (Nadija Šuler) – 5/11‑12/č

Novosti pri izvrševanju kazenskih sankcij (Hinko Jenull) –  
6/11–13/č

Kršitev pravice do življenja zaradi izključitve iz programa za zaščito 
prič (Andreja Tratnik) – 6/24/sp

Pravne ovire mednarodnega policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah (Matjaž Šaloven) –  
11/12–14/č

Sojenje v odsotnosti in izročitev obsojenca na podlagi evropskega 
naloga za prijetje (Zoran Skubic) – 13/28/sp

Child Abduction within the European Union: Studies in Private 
International Law (Irena Vovk) – 13/30/prik

Zloraba zemljiškega dolga (Hinko Jenull) – 14/6–9/č
Nedopustnost amnestije za vojna hudodelstva (Andreja Tratnik) – 

14/23‑24/sp
Da politični satiri! (Andreja Tratnik) – 15/23/sp
Skoraj vsako ravnanje je prekršek (Andreja Tratnik) – 19/28‑29/por
Kazniva dejanja s področja delovnega prava in prava socialne 

varnosti (Alenka Mordej) – 20/28/por
Vohun na nebu (Aleš Završnik) – 21/27/č
Na televiziji (Matjaž Ambrož) – 23/3/uv
(Ne)primernost postopka za sodni odpoklic iz 10.b člena ZGD‑1 

(Kristijan Anton Kontarščak) – 23/10–14/č
Preslepitve na meji in onkraj pregona (Andreja Tratnik) –  

23/29/prik
Participation in Crime – Domestic and Comparative Perspectives 

(Irena Vovk) – 24‑25/38/prik
Poglabljanje krize pogublja človekove pravice (Nika Skvarča) – 

27/27‑28/por
Dosmrtni zapor – obveznost naknadnega preizkusa o možnosti 

predčasnega izpusta (Andreja Tratnik) – 28/27‑28/sp
A Prescription for Dignity – Rethinking Criminal Justice and Mental 

Disability Law (Irena Vovk) – 28/30/prik
Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti (Andreja 

Tratnik) – 33/25‑26/sp
PRAVičnO: Kazenska odgovornost (Ciril Ribičič) – 33/33/č
Obsojeni Božiček (Matej Avbelj) – 34/10–12/č
Kršitev domneve nedolžnosti z nespretnim izražanjem (Andreja 

Tratnik) – 35/27‑28/sp
Cybercrime – The Psychology of Online Offenders (Irena Vovk) – 

35/30/prik
Kršitev načela zakonitosti z retroaktivno uporabo zakona (Andreja 

Tratnik) – 36/22‑23/sp
Odgovornost za preprečevanje korupcije v notranjem okolju javnih 

institucij (Bećir Kečanović) – 37/8‑9/č
Legal Aid Lawyers and the Quest for Justice (Irena Vovk) –  

37/30/prik
Obsodba na podlagi izjav pokojnega soobdolženca (Andreja Tratnik) 

– 38/27‑28/sp
Pomilostitev ne sme biti revizija sodne odločbe (Zvonko Fišer) – 

39/3/uv
Pravni okviri primata UKC Maribor nad slovensko forenzično 

psihiatrijo (Barbara Nerat) – 39/13–15/č
Pomilostitev kot (ne)izogibna revizija sodne odločbe? (Dragan 

Petrovec) – 40‑41/22‑23/odm
Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera 

(Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič) – 40‑41/II–V/pril
Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice (Barbara Nerat in Miran 

Pustoslemšek) – 40‑41/V–VII/pril
Postopki v zvezi s premoženjem neznanega ali nezakonitega izvora 

(Zoran Skubic) – 44/14‑15/por
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Kaznivo dejanje prevoznika ni višja sila po pravu EU (Zoran Skubic) 
– 31‑32/30‑31/sp

Lastninske oblike v agrarni skupnosti (Nadija Šuler) – 37/14‑15/č
Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014 – 

42‑43/III/erar

knjige
glej literatura

kohezijski skladi
(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih (Breda Mulec) – 

16‑17/19‑20/č 

Komisija za preprečevanje korupcije
Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji (Matija Žgur) – 

9/29/por
Obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom integritete 

(Bećir Kečanović) – 39/16‑17/č

koncesije
Stvarne pravice na javnem premoženju, javno‑zasebno partnerstvo 

(koncesije) in javna naročila (Aleksij Mužina) – 16‑17/6–8/č
Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na 

ekonomski (ne)učinkovitosti (Breda Mulec in Katarina Zajc) – 
37/II–VI/pril

Nova, sodobnejša igralniška zakonodaja ali …? (Barbara Varga) – 
42‑43/11‑12/č

Nasprotovanje predlogu evropske direktive o podeljevanju 
koncesijskih pogodb za oskrbo z vodo – 44/19/mo

Slovenski zdravstveni sistem – bolnik na intenzivni negi (Irena Ilešič 
Čujovič) – 44/II–VIII/pril

Mens sana in corpore sano (Jaka Slokan) – 45/3/uv

konkurenčno pravo
EU and US Competition Law: Divided in Unity? The Rule on 

Restrictive Agreements and Vertical Intra‑brand Restraints (Irena 
Vovk) – 6/26/prik

Novejši pogled na cenovno plenilstvo (Til Rozman) – 12/12‑13/č
Ko zbornični sistem krši konkurenčno pravo EU (Zoran Skubic) – 

16‑17/34/sp
Preiskava poslovnih prostorov – 18/20‑21/sp
Building New Competition Law Regimes (Irena Vovk) – 19/30/prik
Odreditev preiskave po ZPOmK‑1 v nasprotju s pravico pravnih 

oseb do zasebnosti – kaj pa zdaj? (Marko Stoilovski Davor 
Lekić) – 22/10–12/č

An Introduction to EU Competition Law (Irena Vovk) –  
24‑25/38/prik

Varstvo konkurence: ko te ne pravno mnenje odvetnika niti odločba 
nacionalnega organa ne obvaruje pred kršitvijo prava EU 
(Zoran Skubic) – 26/25‑26/sp

The International Handbook of Competition – Second Edition (Irena 
Vovk) – 29‑30/38/prik

Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve (Živa Južnič) – 
35/6–8/č

Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na 
ekonomski (ne)učinkovitosti (Breda Mulec in Katarina Zajc) – 
37/II–VI/pril

EU Competition Law and the Financial Services Sector (Irena Vovk) 
– 37/30/prik

Enotna cena knjige – od velikih lobistov do malih preprodajalcev 
(Boštjan Koritnik) – 40‑41/16–19/č

Joint Ventures and EU Competition Law (Irena Vovk) – 45/30/prik
Cena enotne cene knjige (Irena Vovk) – 47/32/por

korupcija
glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije
Pogled od zunaj (Edita Turičnik) – 2/28‑29/č
Fighting Corruption in Public Procurement – A Comparative 

Analysis of Disqualification or Debarment Measures (Irena Vovk) 
– 3/31/prik

Tveganje korupcije (Jože Mencinger) – 4/34/č
Demokratični primitivizem in politična korupcija (Bećir Kečanović) – 

7‑8/23–25/č
Javna etika in integriteta (Matej Avbelj) – 9/30/prik
Korupcija vs. etika v Sloveniji (Tadej Petejan) – 18/28/por
Letno poročanje političnih strank o poslovanju Računskemu sodišču 

(Nina Furman) – 19/14‑15/č
Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije (Andrej Friedl) – 

24‑25/6–8/č
Ozaveščanje pravne države (Miro Cerar) – 28/3/uv

Predlagane nove spremembe Zakona o prekrških (Hinko Jenull) – 
1/11–14/č

Visoke kazni za nespoštovanje sodb (Nana Weber) – 1/24‑25/sp
Kršitev materialnih določb ZP‑1 – odločba o sankciji – opomin – 

2/24/sp
Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist lahko postane 

neizvedljiva – 3/22‑23/mo
Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi 

obdolžencev in obsojencev (Ana Bučar Brglez in Anja Štrovs) 
– 4/II–VIII/pril

Posredovanje fotografij za cestne prekrške – 5/22‑23/mo
Novosti pri izvrševanju kazenskih sankcij (Hinko Jenull) –  

6/11–13/č
Podatki o komunikaciji za prekrške – 7‑8/33/mo
Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija 

kazenskopravno naravo (Zoran Skubic) – 11/24‑25/sp
Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (Luka Vavken) – 

12/6‑9/č
Prekrški znova pod strasbourškim kladivom (Zoran Skubic) – 

12/27‑28/sp
Prekrški – prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – kazenske 

točke – zastaranje izvršitve sankcije – 15/19‑20/sp
Možnost odvzema živali (Helena Klinc) – 16‑17/23‑24/č
Obstoj prekrška – prijava podaljšanega obratovalnega časa – 

narava poslovne dejavnosti – 16‑17/28‑29/sp 
Več zapornikov (Irena Vovk) – 16‑17/40/por
Vztrajanje pri hrambi prstnih odtisov – prekomeren poseg v 

zasebnost (Andreja Tratnik) – 18/24/sp
Zloraba pravice do vložitve ustavne pritožbe – 19/19/sp
Odvzem prostosti v postopku ugotavljanja dolžnikovega premoženja 

(Mojca Strašek Dodig) – 21/10‑11/č
Hilda (Zvonko Fišer) – 22/3/uv
Kompleksnost zadeve dopušča večleten pripor (Andreja Tratnik) – 

22/22/sp
(Ne)ustavnost odsotnosti pogodbe o zaposlitvi za francoske 

zapornike (Andreja Tratnik) – 26/23/sp
Opustitev dolžnega nadzorstva v prekrškovnem pravu (Liljana 

Selinšek) – 28/8‑9/č
Dosmrtni zapor – obveznost naknadnega preizkusa o možnosti 

predčasnega izpusta (Andreja Tratnik) – 28/27‑28/sp
Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe (Jasna Murgel) – 

29‑30/10–12/č
Dostop do lastnih lokacijskih podatkov pri operaterju – 33/21/mo
Pravica do ustne obravnave v postopku na podlagi zahteve za 

sodno varstvo (Karin Merc) – 35/12–14/č
Pomanjkljivosti policistov pri obravnavanju prometne nesreče – 

36/20‑21/mo
Penal Culture and Hyperincarceration – The Revival of the Prison 

(Irena Vovk) – 36/30/prik
Forenzični pacient pod drobnogledom Velikega brata v črni togi 

(Barbara Nerat) – 38/6–8/č
Pravni okviri primata UKC Maribor nad slovensko forenzično 

psihiatrijo (Barbara Nerat) – 39/13–15/č
Tudi kratek pripor prosilca za azil v nehumanih pogojih je 

ponižujoče ravnanje (Andreja Tratnik) – 39/29/sp
Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice (Barbara Nerat in Miran 

Pustoslemšek) – 40‑41/V–VII/pril
Čustvena sodišča (Rosana Lemut Strle) – 42‑43/3/uv
Prekrški – oglaševanje iger na srečo – uporaba milejšega zakona – 

42‑43/22‑23/sp
Prekrški – zahteva za sodno varstvo – izvajanje dokazov v korist 

obdolženca – 44/19–21/sp
Prekrški so »kazenske zadeve« po pravu EU (Zoran Skubic) – 

45/21‑22/sp
Krimigracije (Aleš Završnik) – 46/3/uv 
Zaporniške izkušnje (Zoran Skubic) – 49‑50/40/por

Kitajska
Trgovinska vojna med EU in Kitajsko ali kdo je bolj odvisen od 

koga? (Janja Hojnik) – 24‑25/15–17/č

kmetijstvo in gozdarstvo
Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje – od 1. januarja 2013 dalje – 2/III‑IV/erar
Neustrezno poseganje v prostor (Rajko Knez) – 12/3/uv
Izračunavanje in plačevanje predhodne akontacije dohodnine od 

drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti 
po 1. 1. 2013 – 18/I–III/erar

Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti – splošno pojasnilo 
(velja od 1. 1. 2013 dalje) – 18/III‑IV/erar

Zakup kmetijskih zemljišč kot neizrabljen proračunski vir (Nadija 
Šuler) – 24‑25/11‑12/č
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latinščina
glej jezik

leposlovje
(Ustavno)pravne razsežnosti (Marijan Pavčnik) – 1/28‑29/zap
Subjekt, gon, sublimacija (Matjaž Ambrož) – 4/29/zap
Fiktivno in realno (Matjaž Ambrož) – 7‑8/37/zap
Mednarodna afirmacija (Matjaž Ambrož) – 11/29/zap
Detektor (Matjaž Ambrož) – 27/29/zap
Moje društveno življenje (Matjaž Ambrož) – 33/29/zap
Z obrobja postave: Ura resnice (Tomaž Pavčnik) – 35/33/č
Likovna umetnost (Matjaž Ambrož) – 36/28/zap
Zakaj pišem? (Matjaž Ambrož) – 38/29/zap
Vsakomur po njegovih potrebah (Matjaž Ambrož) – 40‑41/37/zap
Z obrobja postave: Pablo Picasso: Ciencia y caridad (Tomaž 

Pavčnik) – 40‑41/41/č
Valat (Marko Pavliha) – 46/30‑31/prik
Pismo Kasiju o strukturnih spremembah sodobnega kazenskega 

procesnega prava in vzniku kazministrativnega prava (Ciril 
Keršmanc) – 47/28‑29/č

Z obrobja postave: Beštiarij (Tomaž Pavčnik) – 47/33/č
Prava peresa: Čudežna moč glasbe (Matjaž Ambrož) –  

49‑50/37/zap

letni dopust
Izraba letnega dopusta v osnovni šoli (Nataša Belopavlovič) –  

1/19/vo
Izraba letnega dopusta v primeru menjave delodajalca (Nataša 

Belopavlovič) – 2/20/vo
Omejitev števila dni letnega dopusta po ZUJF (Nataša Belopavlovič) 

– 6/18‑19/vo
Novi Zakon o delovnih razmerjih – korak bližje k prožni varnosti? 

(Igor Knez) – 10/II–VIII/pril
Veljavnost kolektivne pogodbe reprezentativnih sindikatov – 

diskriminacija pri odmeri letnega dopusta – 19/19/sp
ZDR‑1 za večje varstvo delavcev (Nana Weber) – 23/27‑28/por
Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence –  

62.c člen ZIPRS1314 – 24‑25/IV/erar
Regres za letni dopust (Nataša Belopavlovič) – 34/22/vo
Sorazmerni del letnega dopusta in regres za letni dopust (Nataša 

Belopavlovič) – 39/22/vo
Sporazumno prenehanje delovnega razmerja in odpravnina –  

40‑41/II‑III/pod
Negovalcem otrok s posebnimi potrebami odvzeti dnevi dopusta za 

nego – 42‑43/24‑25/mo
Pogodba o izobraževanju delavca javnega zavoda (Nataša 

Belopavlovič) – 44/17/vo
Transformacija v pogodbo za nedoločen čas – neizrabljen letni 

dopust (Nana Weber) – 48/19/vo

literatura
glej tudi doktorati
za seznam knjig domačih avtorjev glej str. 45, za seznam knjig 

tujih avtorjev glej str. 46
Kadijeva sodba 2. (Marko Novak) – 1/16‑17/odm
Odziv Univerze na Primorskem na članek dr. Aleša Novaka, 

objavljenem v Pravni praksi, št. 47/2012 – 1/17/odm
Izjava dr. Igorja Lukšiča – 1/17/odm
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 

(Janez Tekavc) – 1/30‑31/prik
Zbornik znanstvenih razprav 2012 (Andreja Tratnik) – 2/29–31/prik
World Trade Law – Text, Materials and Commentary (Irena Vovk) – 

2/30/prik
Little Angels – An International Legal Perspective on Child 

Discrimination (Irena Vovk) – 2/30/prik
Philosophical Foundations of European Union Law (Irena Vovk) – 

2/30/prik
Civilno pravo – zbirka predpisov (Luigi Varanelli) – 3/31/prik
Fighting Corruption in Public Procurement – A Comparative 

Analysis of Disqualification or Debarment Measures (Irena Vovk) 
– 3/31/prik

Živi in pusti živeti (Marko Pavliha) – 4/30‑31/prik
European Private International Law (Irena Vovk) – 4/30/prik
Which Integration Policies for Migrants? – Interaction between the 

EU and its Member States (Irena Vovk) – 4/30/prik 
International Copyright: Principles, Law, and Practice (Irena Vovk) – 

4/30/prik
Poslovno pravo – osnove s praktičnimi primeri (Andrej Grah 

Whatmough) – 5/31/prik
Parlamentarno pravo – 6/26‑27/prik

Objektivnost problematičnosti korupcije v Sloveniji (Jure Škrbec) – 
31‑32/19–21/č

Odgovornost za preprečevanje korupcije v notranjem okolju javnih 
institucij (Bećir Kečanović) – 37/8‑9/č

Obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom integritete 
(Bećir Kečanović) – 39/16‑17/č

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja – 39/23/sp
Odklonska ravnanja in zdravje v delovnem okolju (Bećir Kečanović 

in Metoda Dodič Fikfak) – 40‑41/20–22/č
Najvplivnejši pravniki znotraj najslabše družbenopolitične stvarnosti 

(Nika Skvarča) – 49‑50/35/por

kredit
glej posojila

kriminologija
Zapoved in zločin (Andreja Tratnik) – 14/26/prik
O pravnih idealih, alternativah in rešitvah (Nika Skvarča) – 

46/26‑27/por

kultura
Izvenproračunsko financiranje filmske produkcije – 10/20/sp
Diskriminacija v kulturi: primer razpisa za umetniške rezidence 

(Barbara Kresal) – 15/15–17/č
Monopolni položaj kolektivne organizacije – 21/19/sp
Z obrobja postave: Ura resnice (Tomaž Pavčnik) – 35/33/č
Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o 

izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – 
kulturni sporazumi – 37/IV/erar

Cena enotne cene knjige (Irena Vovk) – 47/32/por

kulturna dediščina
Varovanje podvodne kulturne dediščine (Magdalena Petrič) – 

13/20‑21/č
Dopustno omejevanje zasebne lastnine (Andreja Tratnik) – 

24‑25/29/sp
Pravni vidik urejanja prostora na primeru opuščenih vasi (Nejc 

Zemljak) – 35/8–11/č

L
lastninska pravica

glej tudi zemljiška knjiga
Nekaj dodatnih premislekov k stvarnopravnim izhodiščem pri 

prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Miha Juhart) – 
2/6–9/č

Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju (Matjaž Tratnik) 
– 2/II–VIII/pril

Sankcije za prekršek – odvzem predmetov osebi, ki ni storilec 
prekrška – 14/22‑23/sp

Vzpostavitev etažne lastnine – uporaba SPZ in ZVEtL –  
15/20‑21/sp

Naloga izvedenca urbanistične stroke pri določanju pripadajočega 
zemljišča k stavbi, zgrajeni pred 1. januarjem 2003 (Jana 
Malenšek) – 19/8–11/č

»Zaplankanost« občin pri prenosu lastninske pravice nasprotuje 
pravu EU (Zoran Skubic) – 19/23‑24/sp

Izravnava meje kot način pridobitve lastninske pravice (Nejc 
Zemljak) – 20/7‑8/č

Sposobnost biti stranka v postopku – smrt tožene stranke pred 
vložitvijo tožbe – univerzalno pravno nasledstvo –  
24‑25/22‑24/sp

Dopustno omejevanje zasebne lastnine (Andreja Tratnik) – 
24‑25/29/sp

Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose (Nana Weber) – 
24‑25/36‑37/por

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
27/10/sp

Pridržek lastninske pravice na vozilu – prodaja vozila pred 
poplačilom dolga – poroštvo – 28/20–23/sp

Lastninske oblike v agrarni skupnosti (Nadija Šuler) – 37/14‑15/č
Premoženjska razmerja med zakoncema – 48/21‑22/sp
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Freedom of Expression – Essays in honour of Nicolas Bratza, 
President of the European Court of Human Rights (Irena Vovk) 
26/30/prik

Izbris in (ne)ustavna demokracija (Aleš Novak) – 27/30‑31/prik
Advancing the Human Right to Health (Irena Vovk) – 27/30/prik
Caring and the Law (Irena Vovk) – 27/30/30/prik
Meje svobode tiska (Janez Tekavc) – 28/30‑31/prik
Gender and Judging (Irena Vovk) – 28/30
A Prescription for Dignity – Rethinking Criminal Justice and Mental 

Disability Law (Irena Vovk) – 28/30/prik
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi (Natali Gak) –  

29‑30/38‑39/prik
The International Handbook of Competition – Second Edition (Irena 

Vovk) – 29‑30/38/prik
Normative Patterns and Legal Developments in the Social 

Dimension of the EU (Irena Vovk) – 29‑30/38/prik
Erik Gerding: Sivo bančništvo kot odgovor na prenormiranost (Mitja 

Stefancic) – 31‑32/32‑33/int
Izročilo Občnega državljanskega zakonika (Matej Čujovič) – 

31‑32/34‑35/prik
Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution 

(Irena Vovk) – 31‑32/34/prik
The Burqa Affair Across Europe – Between Public and Private 

Space (Irena Vovk) – 31‑32/34/prik
Evropska Slovenija: kakšno Slovenijo hočemo? (Matija Žgur) – 

33/30‑31/prik
Intellectual Property and Human Rights: is a Balance Possible? 

(Irena Vovk) – 33/30/prik
Accountability, Parliamentarism and Transparency in the EU: The 

Role of National Parliaments (Irena Vovk) – 33/30/prik
Zbrana dela Georgija Đorđa Ivkovića: Pomorsko pravo (Mitja Grbec) 

– 34/30‑31/prik
Foster on EU Law (Irena Vovk) – 34/30/prik
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju (Uroš Ilić) – 35/30‑31/prik
Digital Personae and Profiles in Law: Protecting Individuals’ Rights 

in Online Contexts (Irena Vovk) – 35/30/prik
Cybercrime – The Psychology of Online Offenders (Irena Vovk) – 

35/30/prik
ZDR‑1 in ZUTD ter ZPIZ‑2 z uvodnimi pojasnili (Luka Tičar) – 

36/29–31/prik
REACH – Best Practice Guide to Regulation (EC) No 1907/2006 

(Irena Vovk) – 36/30/prik
EU Energy Law and Policy – A Critical Account (Irena Vovk) – 

36/30/prik
Penal Culture and Hyperincarceration – The Revival of the Prison 

(Irena Vovk) – 36/30/prik
Direktive EU s področja upravljanja voda (Adrijana Viler Kovačič) – 

37/30‑31/prik
Legal Aid Lawyers and the Quest for Justice (Irena Vovk) –  

37/30/prik
EU Competition Law and the Financial Services Sector (Irena Vovk) 

– 37/30/prik
Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP‑L (Martina Žaucer) – 

38/30‑31/prik
Towards a European Legal Culture – First Edition (Irena Vovk) – 

38/30/prik
Reflections on Judging (Irena Vovk) – 38/30/prik
(Ustavno)sodno odločanje (Luigi Varanelli – 39/30‑31/prik
The European Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms: A Commentary (Nana Weber) – 
39/30/prik

Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the 
Crossroads (Nana Weber) – 39/30/prik

Enotna cena knjige – od velikih lobistov do malih preprodajalcev 
(Boštjan Koritnik) – 40‑41/16–19/č

Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili (Neža Pogorelčnik) – 
40‑41/38‑39/prik

Tort Law: Challenging Orthodoxy (Nana Weber) – 40‑41/38/prik
Judging Europe's Judges: The Legitimacy of the Case Law of the 

European Court of Justice – 40‑41/38/prik
Dvignimo raven pravne kulture vsi skupaj! (Matija Žgur) – 

42‑43/36‑37/por
Pomorski zakonik (Patrick Vlačič) – 42‑43/38‑39/prik
Comparative Reasoning in European Supreme Courts (Irena Vovk) 

– 42‑43/38/prik
International Insolvency Law – Reforms and Challenges (Irena Vovk) 

– 42‑43/38/prik
Nobena civilizacija ni večna (Sandi Kodrič) – 42‑43/42/č
Normativni temelji socialnih razmerij (Martina Šetinc Tekavc) – 

44/30‑31/prik

EU and US Competition Law: Divided in Unity? The Rule on 
Restrictive Agreements and Vertical Intra‑brand Restraints (Irena 
Vovk) – 6/26/prik

International Dispute Settlement: Room for Innovations? (Irena Vovk) 
– 6/26/prik

Ekonomika evropske integracije (Sandi Kodrič) – 7‑8/38/prik
Evropsko prometno pravo (Marko Pavliha) – 7‑8/39/prik
Javna etika in integriteta (Matej Avbelj) – 9/30/prik
The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU (Irena Vovk) 

– 9/30/prik
The Function of Public International Law (Irena Vovk) – 9/30/prik
DDV: zakon, pravilnik, komentar, pojasnila, praktični primeri (Jernej 

Podlipnik) – 10/31/prik
Justinijanove Institucije (Katja Škrubej) – 11/30‑31/prik
The Culture of International Arbitration and The Evolution of 

Contract Law (Irena Vovk) – 11/30/prik
EU Internet Law (Irena Vovk) – 11/30/prik
Z obrobja postave: Kuharček Božidar (Tomaž Pavčnik) – 11/33/č
Tretja od suhih krav (Aleš Završnik) – 12/31/prik
Pesmi hrepenenja (Irena Vovk) – 13/30‑31/prik
Child Abduction within the European Union: Studies in Private 

International Law (Irena Vovk) – 13/30/prik
The Proposed Common European Sales Law – The Lawyers' View 

(Irena Vovk) – 13/30/prik
The International Responsibilitz of the European Union – European 

and International Perspectives (Irena Vovk) – 13/30/prik
Zapoved in zločin (Andreja Tratnik) – 14/26/prik
The Protection of Fundamental Rights in the EU After Lisbon (Irena 

Vovk) – 14/26/prik
Spletni smerokaz: Knjižnica ZN (Irena Vovk) – 14/34/prik 
Pavlihizmi (Matjaž Ambrož) – 15/30/prik
The Involvement of EU Law in Private Law Relationships (Irena 

Vovk) – 15/30/prik
Law As Engineering: Thinking About What Lawyers Do (Irena Vovk) 

– 15/30/prik
Embrionalne matične celice – prihodnost ali stranpot? (Barbara 

Nerat) – 16‑17/38/prik
Patent Policy And Innovation: Do Legal Rules Deliver Effective 

Economic Outcomes? (Irena Vovk) – 16‑17/38/prik
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 

(Irena Vovk) – 16‑17/38/prik
Kazensko pravo – splošni del, 6. izdaja (Andreja Tratnik) – 

18/30‑31/prik
The Investigative Function of the European Parliament: Holding the 

EU Executive to Account by Conducting Investigations (Irena 
Vovk) – 18/30/prik

Constitutions in the Global Financial Crisis: A Comparative Analysis 
(Irena Vovk) – 18/30/prik

Vse, kar hočem vedeti o tebi (Matjaž Ambrož) – 19/30‑31/prik
Building New Competition Law Regimes (Irena Vovk) – 19/30/prik
The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary (Irena Vovk) – 

19/30/prik
Foreign Policy (Natali Gak) – 20/30‑31/prik
World Trade Law after Neoliberalism – Reimagining the Global 

Economic Order (Irena Vovk) – 20/30/prik
Services and the EU Citizen (Irena Vovk) – 20/30/prik
Priročnik o zaključevanju pomorskih prevozov (Marko Pavliha) – 

21/30‑31/prik
International Criminal Law – Critical Perspectives (Irena Vovk) – 

21/30/prik
Environmental Law: Text, Cases & Materials (Irena Vovk) –  

21/30/prik
Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

(Nataša Belopavlovič) – 22/30‑31/prik
Institutional Arbitration‑ A Commentary (Irena Vovk) – 22/30/prik
Regulating the Closed Corporation (Irena Vovk) – 22/30/prik
Uvod v filozofijo prava (Tilen Štajnpihler) – 23/30‑31/prik
Constitutional Engagement in a Transnational Era (Irena Vovk) – 

23/30/prik
The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges (Irena 

Vovk) – 23/30/prik
Ad hoc: Zakaj meni nihče ne piše sodb v Murglah? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 23/33/č
Volilni spor (Matija Žgur) – 24‑25/38‑39/prik
Participation in Crime – Domestic and Comparative Perspectives 

(Irena Vovk) – 24‑25/38/prik
An Introduction to EU Competition Law (Irena Vovk) –  

24‑25/38/prik
Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost (Matjaž 

Tratnik) – 26/30‑31/prik
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mediji
glej javna občila

mednarodno delovno pravo
Socialne pravice in socialna pravičnost (Grega Strban) – 27/3/uv
Henry Hagen: S posodobitvijo zadružnega prava do večje vloge 

zadrug (Mitja Stefancic) – 29‑30/36‑37/int

mednarodno kazensko pravo
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče in Mednarodno kazensko 

sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi 

obdolžencev in obsojencev (Ana Bučar Brglez in Anja Štrovs) 
– 4/II–VIII/pril

International Criminal Law – Critical Perspectives (Irena Vovk) – 
21/30/prik

Mednarodno kazensko sodišče
glej tudi Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Po drugi razglašeni sodbi na MKS polovični izkupiček za tožilstvo 

(Sabina Zgaga) – 1/25‑26/sp
Priča v priporu MKS ne sodi v pristojnost Nizozemske (Matej Cerar) 

– 10/25‑26/sp
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi (Vasilka Sancin) – 15/29/por
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi (Natali Gak) –  

29‑30/38‑39/prik

mednarodno pravo
glej tudi Meddržavno sodišče in mednarodno kazensko pravo
International Dispute Settlement: Room for Innovations? (Irena Vovk) 

– 6/26/prik
The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU (Irena Vovk) 

– 9/30/prik
Pravne ovire mednarodnega policijskega in pravosodnega 

sodelovanja v kazenskih zadevah (Matjaž Šaloven) –  
11/12–14/č

Varovanje podvodne kulturne dediščine (Magdalena Petrič) – 
13/20‑21/č

Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu in mednarodna 
ugrabitev otrok (Mojca Strašek Dodig) – 19/29/por

Pogodba o trgovanju z orožjem – zaščita prebivalstva pred 
političnoekonomskimi interesi? (Vasilka Sancin) – 20/16‑17/č

Foreign Policy (Natali Gak) – 20/30‑31/prik
150 let Mednarodnega odbora Rdečega križa (Edi Abram) – 

21/15‑16/č
Vohun na nebu (Aleš Završnik) – 21/27/č
50 let sodbe v zadevi Van Gend & Loos (Ana Vlahek) –  

22/28‑29/por
Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije (Andrej Friedl) – 

24‑25/6–8/č
Acta pred luksemburškim Splošnim sodiščem (Katarina Vatovec) – 

24‑25/32‑33/sp
Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost (Matjaž 

Tratnik) – 26/30‑31/prik
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi (Natali Gak) –  

29‑30/38‑39/prik
Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o 

izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – 
kulturni sporazumi – 37/IV/erar

Samo Evrazijske unije ne (Janja Hojnik) – 42‑43/10‑11/č
International Law (Irena Vovk) – 46/30/prik
The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis (Irena 

Vovk) – 48/30/prik

mednarodno zasebno pravo
European Private International Law (Irena Vovk) – 4/30/prik
Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non 

conveniens in javni red (Dragica Wedam Lukić) – 33/6–8/č
Spor z mednarodnim elementom – 34/III/pod
Sodba ni članek (Nina Betetto) – 36/II‑III/pril
Forum non conveniens in priznavanje (ter izvršitev) sodnih odločb 

iz neevropskih držav iz pravnega sistema common law pred 
slovenskimi sodišči (Jorg Sladič) – 36/III–VII/pril

Ali je priznanje tuje sodne odločbe obveznost države po 
mednarodnem pravu (Dragica Wedam Lukić) – 39/17–20/odm

Zdravniške ali pravniške napake? (Aleš Galič) – 44/6–9/odm
Pogled na priznanje izraelske sodbe – odškodninska odgovornost 

zdravnika (Janez Tekavc) – 44/10–12/odm

Human Rights and Public Finance – Budgets and the Promotion of 
Economic and Social Rights (Irena Vovk) – 44/30/prik

Originality in EU Copyright – Full Harmonization through Case Law 
(Irena Vovk) – 44/30/prik

Vladavina prava jedro državljanske odgovornosti (Nana Weber) – 
45/27‑28/por

Delovno in socialno pravo – zbirka predpisov (Barbara Kresal) – 
45/30‑31/prik

Predictable and Avoidable – Repairing Economic Dislocation and 
Preventing the Recurrence of Crisis (Irena Vovk) – 45/30/prik

Joint Ventures and EU Competition Law (Irena Vovk) – 45/30/prik
Valat (Marko Pavliha) – 46/30‑31/prik
Corporate Boards in Law and Practice – A Comparative Analysis in 

Europe (Irena Vovk) – 46/30/prik
International Law (Irena Vovk) – 46/30/prik
Kriminaliteta in tranzicija v Srednji in Vzhodni Evropi (Matjaž Jager) 

– 47/30‑31/prik
The Future of the International Labour Organization in the Global 

Economy (Irena Vovk) – 47/30/prik
Human Rights: Old Problems, New Possibilities (Irena Vovk) – 

47/30/prik
Cena enotne cene knjige (Irena Vovk) – 47/32/por
Argumentacija v pravu (tretja izdaja) (Matija Žgur) –  

48/30‑31/prik
The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis (Irena 

Vovk) – 48/30/prik
The EU Economic and Social Model in the Global Crisis: 

Interdisciplinary Perspectives (Irena Vovk) – 48/30/prik
Svetovni etos – globalno in lokalno (Albin Igličar) –  

49‑50/38‑39/prik
Terrorism and Human Rights (Irena Vovk) – 49‑50/38/prik 
Law in Politics, Politics in Law (Irena Vovk) – 49‑50/38/prik 

Litva 
Ljubezenska soba tudi za pripornike (Andreja Tratnik) – 

29‑30/34‑35/sp

lokalna samouprava
glej tudi občine
Od 1. januarja teče rok za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po novem – 
3/I‑II/pod

Teritorialne spremembe slovenskih občin v kontekstu EU (Iztok 
Rakar) – 36/6‑7/č

PRAV(ičn)O: Združevanje občin (Ciril Ribičič) – 38/33/č

Luksemburg 
(Ne)sorazmernost preiskovalnih ukrepov za ugotovitev istovetnosti 

novinarja (Andreja Tratnik) – 20/21‑22/sp

M
Madžarska

Kršitev pravice do življenja zaradi izključitve iz programa za zaščito 
prič (Andreja Tratnik) – 6/24/sp

Obdavčitev z 98‑odstotno stopnjo je nesorazmerna (Matej Cerar) – 
24‑25/30/sp

Vroče o Madžarski (Ciril Ribičič) – 24‑25/34‑35/por
Pravica do zdravega življenjskega okolja (Nika Skvarča) – 27/25/sp
Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov 

(Jorg Sladič) – 29‑30/II–VII/pril
Madžarski ustavnosodni preizkus obveznega kolektivnega upravljanja 

(Miha Trampuž) – 36/15‑16/odm
Še o obveznem kolektivnem upravljanju (in prevodih tujih sodnih 

odločb) (Jorg Sladič) – 37/16‑17/odm

Makedonija
Obsodba nezakonite izročitve terorističnega osumljenca (Andreja 

Tratnik) – 1/26–28/sp

manjšine
glej tudi Romi
Prav(ičn)o: Aktivizem po portugalsko (Ciril Ribičič) – 45/33/č

mediacija
glej alternativno reševanje sporov

medicina
glej zdravstvo
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Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju (Matjaž Tratnik) 
– 2/II–VIII/pril

Obdavčitev poslovne enote nerezidenta v Sloveniji – 4/II‑III/erar
Invalidu na vozičku je le uspelo priti do novega stanovanja –  

5/24/mo
Padanje cen nepremičnin lahko ustavi le višja sila (Sandi Kodrič) – 

9/34/č
Sosed o lastniški posesti soseda v postopku vzpostavitve 

zemljiškoknjižne listine (Maja Knez) – 11/14‑15/č
Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega 

premoženja starostnikov (David Bogataj in Boštjan Aver) – 
13/6–8/č

Pogodbena kazen v potrošniški pogodbi o posredovanju kot 
nepošten pogodbeni pogoj (Robert Geisler) – 13/9–12/č

Zloraba zemljiškega dolga (Hinko Jenull) – 14/6–9/č
Kako preveriti identiteto prodajalca nepremičnine? (Irena Vovk) – 

14/20/mo
Zemljiški dolg in zlorabe (Igor Vuksanović) – 16‑17/II–‑VI/pril
Soglasje za posle upravljanja stečajne mase – 16‑17/II‑III/pod
Vračanje pravic je predrago (Irena Vovk) – 18/29/por
Naloga izvedenca urbanistične stroke pri določanju pripadajočega 

zemljišča k stavbi, zgrajeni pred 1. januarjem 2003 (Jana 
Malenšek) – 19/8–11/č

»Zaplankanost« občin pri prenosu lastninske pravice nasprotuje 
pravu EU (Zoran Skubic) – 19/23‑24/sp

Zmešnjava v pravni regulaciji prostorskega načrtovanja (Tanja Pucelj 
Vidović) – 20/6‑7/č

Izravnava meje kot način pridobitve lastninske pravice (Nejc 
Zemljak) – 20/7‑8/č

Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose (Nana Weber) – 
24‑25/36‑37/por

Pred vrati novega davka na nepremičnine – 26/I‑II/pod
Razpolaganje občine s parcelo v družbeni lastnini (Matija Damjan) 

– 27/18‑19/vo
Kršitev človekovih pravic zaradi prodaje stanovanjske hiše na javni 

dražbi (Aleš Velkaverh) – 33/24‑25/sp
Pet izhodišč, ki bi jih morala upoštevati nova obdavčitev 

nepremičnin (Nejc Zemljak) – 34/17‑18/č
Pravni vidik urejanja prostora na primeru opuščenih vasi (Nejc 

Zemljak) – 35/8–11/č
Izkušnja z novim davkom na nepremično premoženje večje 

vrednosti (Nataša Cankar) – 36/12–14/č
Pogodba o medsebojnih razmerjih (Anita Dolinšek) – 38/II–VIII/pril
Obdavčitev sakralnih objektov in načelo nevtralnosti države (Andrej 

Troha) – 39/10–12/č
Notarska prodaja zastavljene nepremičnine – nov krizni as iz 

zakonodajalčevega rokava? (Janč Ljubimski) – 42‑43/6–9/č
Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga 

nepremičnin po 1. juliju 2013 – 42‑43/IV/erar
Z notarsko prodajo do pospešenega poplačila dolgov – 44/I‑II/pod
Ne)obetavne davčne spremembe (Nika Skvarča) – 44/27/por
Notarska prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve hipoteke (Nina 

Plavšak) – 45/II–VIII/pril
Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK 

obrazcev) – 45/I–III/erar
Še o notarski prodaji zastavljene nepremičnine (Janč Ljubimski) – 

46/11–13/odm
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji – veljavna in prihodnja ureditev 

(1) (Andrej Grah Whatmough) – 47/7–9/č
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji – veljavna in prihodnja ureditev 

(2) (Andrej Grah Whatmough) – 48/16–18/č
Kdaj imetnik služnosti postane davčni zavezanec za nepremičninski 

davek (Jernej Podlipnik) – 49‑50/12‑13/č

ničnost pogodbe
Tožba za odstranitev gradbenega objekta v skupnih prostorih 

večstanovanjske stavbe – ničnost prodajne pogodbe – močnejši 
pravni naslov – 49‑50/25–28/sp

Nizozemska
Priča v priporu MKS ne sodi v pristojnost Nizozemske (Matej Cerar) 

– 10/25‑26/sp
Davčna obravnava finančne pomoči, prejete v okviru mednarodnega 

programa s področja izobraževanja – Leonardo da Vinci –  
22/IV/erar

Norveška
Pristojnosti davčnih organov ostajajo še naprej široke (Matej Cerar) 

– 16‑17/33/sp

meja
glej tudi Schengen
Ko je treba biti glede arbitražnega razsojanja med Slovenijo in 

Hrvaško glasno tiho (Patrick Vlačič) – 6/3/uv
Obravnava predplačil in nastanek davčne obveznosti pri čezmejnih 

storitvah ‑ 22/I/erar
Krimigracije (Aleš Završnik) – 46/3/uv

migracije
Which Integration Policies for Migrants? – Interaction between the 

EU and its Member States (Irena Vovk) – 4/30/prik 
Posebna osebna olajšava za čezmejne delovne migrante –  

26/19/sp
Predlog ZDoh‑2M (Irena Vovk) – 34/32/por
Krimigracije (Aleš Završnik) – 46/3/uv

mobing
Novi Zakon o delovnih razmerjih – korak bližje k prožni varnosti? 

(Igor Knez) – 10/II–VIII/pril

model
glej industrijska lastnina

morala
glej etika in morala

N
načela

Enakost med spoloma (Irena Vovk) – 10/32/por
Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija 

kazenskopravno naravo (Zoran Skubic) – 11/24‑25/sp
Kršitev načela enakega obravnavanja upnikov – 12/II‑III/pod
Odprava upravne odločbe v pritožbenem postopku in odškodninska 

odgovornost javnih oblasti (Martin Dekleva) – 21/13‑14/č
Ozaveščanje pravne države (Miro Cerar) – 28/3/uv
Dostop javnosti do dokumentov EU v Republiki Sloveniji (Martin 

Dekleva) – 31‑32/9–11/č
Kršitev načela zakonitosti z retroaktivno uporabo zakona (Andreja 

Tratnik) – 36/22‑23/sp

najem
Soglasje za posle upravljanja stečajne mase – 16‑17/II‑III/pod
Najem poslovnih prostorov za določen čas – odpoved pogodbe 

pred potekom časa – 19/20‑21/sp
Najemniki in splošni (nepošteni) pogoji poslovanja (Zoran Skubic) – 

24‑25/31‑32/sp
Pravna narava pogodbe o lizingu (Nadija Šuler) – 28/14‑15/č
Neuspešno reševanje stanovanjske stiske družine z dvema 

invalidnima otrokoma na Primorskem – 31‑32/26/mo
Rasna diskriminacija (Irena Vovk) – 33/32/por
Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga 

nepremičnin po 1. juliju 2013 – 42‑43/IV/erar
Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK 

obrazcev) – 45/I–III/erar

Nemčija
V iskanju optimalnega modela slabe banke (Peter Merc) –  

11/II–VIII/pril
Preventivno pridržanje huligana je lahko zakonito (Matej Cerar) – 

12/26/sp
Dopustno omejevanje zasebne lastnine (Andreja Tratnik) – 

24‑25/29/sp
Kolizija med pravico do zasebnosti in svobodo (rumenega) tiska 

(Aleš Velkaverh) – 42‑43/27‑28/sp

nepravdni postopek
(Ne)primernost postopka za sodni odpoklic iz 10.b člena ZGD‑1 

(Kristijan Anton Kontarščak) – 23/10–14/č
Popravek članka: Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe 

(Jasna Murgel) – 31‑32/20/č

nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Subjektivna nevarnost za uveljavitev terjatve – 1/II‑III/pod
Nekaj dodatnih premislekov k stvarnopravnim izhodiščem pri 

prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Miha Juhart) – 
2/6–9/č
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obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem 

naročanju (Maja Potočnik skupaj z Urošem Križancem) –  
3/II–VIII/pril

Institut kaznovalne odškodnine – izravnalna funkcija odškodninskega 
prava – 7‑8/28‑29/sp

Plačilo zakončevega dolg (Luigi Varanelli in Špela Otoničar) – 
10/18‑19/vo

Odškodninska odgovornost delodajalca (Tanja Pustovrh Pirnat) – 
13/16‑17/č

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika – 
prenos podjetja na kapitalsko družbo – premoženje podjetnika 
– 14/19–21/sp

(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih (Breda Mulec) – 
16‑17/19‑20/č 

Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo (Nadija Šuler) – 
18/14–16/č

Najem poslovnih prostorov za določen čas – odpoved pogodbe 
pred potekom časa – 19/20‑21/sp

Dobrodošla prizadevanja za sistemsko razdolžitev (Igor Vuksanović) 
– 21/6‑7/č

Neupravičena pridobitev – zamudne obresti od neupravičeno 
obračunanih in plačanih zamudnih obresti od davka –  
21/21–23/sp

Pravna narava pogodbe o lizingu (Nadija Šuler) – 28/14‑15/č
Pridržek lastninske pravice na vozilu – prodaja vozila pred 

poplačilom dolga – poroštvo – 28/20–23/sp
Obseg škode v pogodbenem odnosu s poudarkom na vprašanju 

(ne)priznanja nepremoženjske škode (France Ocepek) –  
28/II–VIII/pril

Stvarnopravno varstvo pred imisijami – solastnina – nujno 
sosporništvo – 29‑30/23–25/sp

Izročilo Občnega državljanskega zakonika (Matej Čujovič) – 
31‑32/34‑35/prik

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika in zamuda (Igor 
Strnad) – 33/9‑10/č

Pravno varstvo lizingojemalca pri finančni operaciji sale and lease 
back (Nadija Šuler) – 34/19‑20/č

Spor z mednarodnim elementom – 34/III/pod
Dedni dogovor s pogodbo o preužitku – sosporništvo dedičev – 

dediči, ki niso stranke pogodbe o preužitku – 35/21–23/sp
Sprememba rente (Renata Jakopanec Levart) – 37/13‑14/č
Pogodba o medsebojnih razmerjih (Anita Dolinšek) – 38/II–VIII/pril
Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili (Neža Pogorelčnik) – 

40‑41/38‑39/prik
Dosmrtno zastaranje (Hinko Jenull) – 47/6‑7/č
Obseg zakonite cesije pri naročenih računalniških programih (Miha 

Trampuž) – 48/15‑16/č
Neobstoječa oporoka – pretrganje zastaranja – 48/20‑21/sp
Dopolnjena ureditev prisilne poravnave z novelo ZFPPIPP‑F (Nina 

Plavšak) – 48/II–VIII/pril

obramba
glej tudi odvetništvo
Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in 

varnostnem področju (Milena Basta Trtnik) – 7‑8/15‑16/č

obresti
Obresti na depozite se bodo znižale (Matej Tomažin) – 3/34/č
(Ne)zakonitost obračuna zamudnih obresti terjatev, nastalih zaradi 

kršitev prava EU (Zoran Skubic) – 18/26/sp
Neupravičena pridobitev – zamudne obresti od neupravičeno 

obračunanih in plačanih zamudnih obresti od davka – 
21/21‑23/sp

Znižanje davčnega odtegljaja pri izplačilu obresti od posojil v tujino 
– 37/II‑III/erar

odgovornost
Ugrabljena sodba (Nina Betetto) – 1/8‑9/odm
»Ugrabljena sodba« – ali ugrabljena odškodnina? (Matevž Krivic) – 

2/18‑19/odm
Odškodninska odgovornost zavoda – začetek teka zastaralnega 

roka – 2/21/sp
Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga (Katarina 

Vatovec) – 2/25/sp
Neučinkovit sodni sistem – uspešno vodenje? (Marko Šorli) –  

3/3/uv
Odškodninska odgovornost delodajalca – nezakonita odpoved 

pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu – 4/21‑22/sp

notariat
Notarske spremembe (Irena Vovk) – 1/32/por
Ob 20. obletnici Sveta notariatov EU (Marjana Tičar Bešter) – 

12/28‑29/por
Dolžnosti notarja in notarske zbornice pri deponaciji podpisov 

(Andrej Veble) – 14/12‑13/č
Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo (Nadija Šuler) – 

18/14–16/č
Meje dopustnega pri opravljanju nadzora nad poslovanjem notarja 

(Nina Mrhar) – 20/14‑15/č
Preverjanje podpisa v notarski knjigi – 40‑41/28/mo
Notarska prodaja zastavljene nepremičnine – nov krizni as iz 

zakonodajalčevega rokava? (Janč Ljubimski) – 42‑43/6–9/č
Z notarsko prodajo do pospešenega poplačila dolgov – 44/I‑II/pod
Notarska prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve hipoteke (Nina 

Plavšak) – 45/II–VIII/pril
Še o notarski prodaji zastavljene nepremičnine (Janč Ljubimski) – 

46/11–13/odm
Konec samovolje bančnih upnikov? (Igor Vuksanović) – 48/13‑14/č

O
občine

Podatki o službenih telefonih za občinski svet – 2/22/mo
Težave z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 

urejanju pokopališč – 3/23/mo
Financiranje stroškov prevoza osnovnošolcev po nevarnih poteh – 

5/24‑25/sp
Neučinkovit nadzor občinskih predpisov – javne službe varstva 

okolja (Breda Mulec) – 7‑8/16‑17/č
Urejanje prostora – 9/18/sp
Javni interes delovanja društev in zavodov po presoji občin – med 

(arbitrarno) nujo in zakonitostjo (Polonca Kovač in Matjaž 
Remic) – 11/8‑9/č

Izračun akontacije dohodnine pri izplačilu materialnih stroškov 
nepoklicnim funkcionarjem – 11/III/erar

Obračunavanje cen programov vrtca v času otrokove odsotnosti 
(Sodelavka PP) – 12/19/vo

Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 12/20/sp
Osebni podatki zasebnikov, ki oddajajo sobe (Irena Vovk) –  

13/24/mo
Dolžnosti notarja in notarske zbornice pri deponaciji podpisov 

(Andrej Veble) – 14/12‑13/č
Doplačevanje socialnovarstvenih storitev iz občinskega proračuna – 

15/21/mo
»Zaplankanost« občin pri prenosu lastninske pravice nasprotuje 

pravu EU (Zoran Skubic) – 19/23‑24/sp
Zmešnjava v pravni regulaciji prostorskega načrtovanja (Tanja Pucelj 

Vidović) – 20/6‑7/č
Nomotehnika – pravno »orožje« (Andreja Tratnik) – 21/29/por
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

26/19/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

26/19/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

26/19/sp
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

26/19/sp
Razpolaganje občine s parcelo v družbeni lastnini (Matija Damjan) 

– 27/18‑19/vo
Novela ZDIJZ‑C (Irena Vovk) – 28/32/por
Neuspešno reševanje stanovanjske stiske družine z dvema 

invalidnima otrokoma na Primorskem – 31‑32/26/mo
Pet izhodišč, ki bi jih morala upoštevati nova obdavčitev 

nepremičnin (Nejc Zemljak) – 34/17‑18/č
Pravni vidik urejanja prostora na primeru opuščenih vasi (Nejc 

Zemljak) – 35/8–11/č
Socialno podjetništvo v Sloveniji – priložnost ali utopija? (Jasmina 

Tkalčič) – 36/10‑11/č
Javna objava prostega delovnega mesta (Nataša Belopavlovič) – 

36/18/vo
Prenos komunalne opreme z investitorja na občino – 39/II‑III/erar
Urejanje prostora 1 – 40‑41/28/sp
Urejanje prostora 2 – 40‑41/28/sp
Čustvena sodišča (Rosana Lemut Strle) – 42‑43/3/uv
Še o bedakih, fašistih in obsojenem Božičku (Leon Recek) – 

42‑43/15‑16/odm
Priprava in sprejetje prostorskih aktov – 44/18/sp
Snemanje seje mestnega sveta – 49‑50/27/mo
Proti prisilni izselitvi Romov (Andreja Tratnik) – 49‑50/32/č
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Posebno pravno varstvo pred odpovedjo – 10/II‑III/pod
Skrajšanje odpovednega roka in varstvo po 116. členu ZDR (Nataša 

Belopavlovič) – 12/19/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – uporaba jezika narodnosti 

– rok za odpoved pogodbe – 18/21‑22/sp
Ugotavljanje alkoholiziranosti poklicnih voznikov (Nataša 

Belopavlovič) – 21/17/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – ponudba 

ustrezne zaposlitve – 21/20‑21/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu starševskega dopusta 

zaradi gospodarskih težav (Katarina Vatovec) – 31‑32/31‑32/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za starejšega 

delavca (Nana Weber) – 38/20/vo
Naknadna odprava inšpektorjevega soglasja za odpoved (Nana 

Weber) – 44/17‑18/vo
Prenehanje delovnega razmerja v času porodniškega dopusta (Nana 

Weber) – 45/17/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – izdaja poslovne skrivnosti 

– pravica do odgovora na medijsko objavo – 45/17–20/sp
Pravice matere otroka s posebnimi potrebami po prenehanju 

delovnega razmerja (Nina Škrlec) – 46/19/vo
Prednostna pravica presežnih delavcev do zaposlitve (Nana Weber) 

– 46/19/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov – presežni 

delavci – 47/22–24/sp
Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni (Nana Weber) 

– 48/19‑20/vo
Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika (Aleš 

Velkaverh) – 48/25/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki pred upokojitvijo (Nana 

Weber) – 49‑50/23/vo

odpravnine
glej odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev

odškodninska odgovornost
glej odgovornost

odvetništvo
Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle (Rok 

Čeferin) – 1/10‑11/č
Boj proti pranju denarja pomembnejši od odvetniške zaupnosti (Aleš 

Velkaverh) – 2/27‑28/sp
Ad hoc: Človek z grandioznim občutkom za lastno pomembnost 

(Vesna Bergant Rakočević) – 6/29/č
Kako se pogajati v kazenskem postopku? (Andreja Tratnik) –  

12/II–VIII/pril
Drugo državno tekmovanje Prav(n)a rešitev (Žiga Perović) –  

14/25/por
Komu zvoni? Samo odvetnikom? (Konrad Plauštajner) – 18/3/uv
Preostale novosti novele ZFPPIPP‑E (Nina Plavšak) –  

24‑25/II–VIII/pril
Varstvo konkurence: ko te ne pravno mnenje odvetnika niti odločba 

nacionalnega organa ne obvaruje pred kršitvijo prava EU 
(Zoran Skubic) – 26/25‑26/sp

Kriza vrednot in prava (Irena Vovk) – 26/32/por
Odvetnik in popoldanski s. p. (Odvetniška zbornica Slovenije) – 

37/20/vo
Legal Aid Lawyers and the Quest for Justice (Irena Vovk) –  

37/30/prik
Nagrada odvetniku v primeru t. i. množičnih tožb – 38/III/pod
O odvetniški etiki brez dlake na jeziku (Nana Weber) –  

42‑43/20/por
Denarno kaznovanje strank (Martina Šetinc Tekavc) – 46/9‑10/č
Legija časti – Honneur et Patrie (Maja Lajevec) – 46/29/por
Valat (Marko Pavliha) – 46/30‑31/prik

okoljsko pravo
glej pravo varstva okolja

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Odgovornost za preprečevanje korupcije v notranjem okolju javnih 

institucij (Bećir Kečanović) – 37/8‑9/č

Organizacija Združenih narodov
Spletni smerokaz: Knjižnica ZN (Irena Vovk) – 14/34/prik 
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi (Vasilka Sancin) – 15/29/por
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi (Natali Gak) –  

29‑30/38‑39/prik

Odgovornost stečajnega upravitelja – posojanje denarja iz stečajne 
mase – 4/22–25/sp

Izbrisanim pavšal (Irena Vovk) – 5/32/por
Plašnice pomagajo pri sprenevedanju (Blaž Kovač) – 6/13‑14/odm
Pravica do oskrbe v primeru odpovedi leta zaradi izrednih razmer 

(Vilma Alina Šoba) – 6/21/sp
Institut kaznovalne odškodnine – izravnalna funkcija odškodninskega 

prava – 7‑8/28‑29/sp
Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja – 9/20/sp
Vnovič o pravici do odškodnine zaradi zamude v letalskem prometu 

(Katarina Vatovec) – 10/27/sp
Odgovornost države zaradi škode zaradi poplav – opustitev kot 

protipravno ravnanje – 11/22/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca (Tanja Pustovrh Pirnat) – 

13/16‑17/č
Pravica do odškodnine za začasno nemožnost uporabe interneta 

(Judita Dolžan) – 15/22/sp
Nezakoniti kartelni sporazumi političnih strank o kadrovskih »kvotah« 

(koalicijske pogodbe) (Blaž Mrva) – 18/12–14/č
Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – trajanje delovnega razmerja 

– odškodnina – 20/19–21/sp
Odprava upravne odločbe v pritožbenem postopku in odškodninska 

odgovornost javnih oblasti (Martin Dekleva) – 21/13‑14/č
Lex loci (quasi)delicti commissi v luči prava EU (Zoran Skubic) – 

21/24‑25/sp
Odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve avtorskih 

pravic (Judita Dolžan) – 22/23‑24/sp
Obseg škode v pogodbenem odnosu s poudarkom na vprašanju 

(ne)priznanja nepremoženjske škode (France Ocepek) –  
28/II–VIII/pril

Skupinske tožbe po evropsko – na poti k poenotenemu sistemu 
tudi za kolektivne odškodninske tožbe (Verica Trstenjak in Petra 
Weingerl) – 31‑32/6–9/č

Odgovornost staršev za spletne kršitve avtorskih pravic tretjih s 
strani otrok (Judita Dolžan) – 31‑32/27/sp

Odgovornost države za nezakonito okupirane nekdanje Renaultove 
prostore (Andreja Tratnik) – 31‑32/29‑30/sp

Izbrisani (Irena Vovk) – 31‑32/36/por
Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti (Andreja 

Tratnik) – 33/25‑26/sp
Tudi pri odmeri stroškov v pravdi morajo biti sodišča življenjska 

(Matej Cerar) – 34/28‑29/sp
Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom 

nenačrtovanega otroka (Katja Koritnik) – 35/14–16/č
Odškodninska odgovornost člana uprave gospodarske družbe – 

35/23–35/sp
Italijanski »okuženi« (Andreja Tratnik) – 37/25‑26/sp
Odškodnina po 72. členu ZDen (Janez Tekavc) – 39/6–8/č
Je pravica potnikov do znižanja cene vozovnice v primeru zamude 

vlaka res absolutna? (Zoran Skubic) – 39/28‑29/sp
Kaduciteta – odgovornost države za zapustnikove dolgove – 

40‑41/29‑30/sp
Tort Law: Challenging Orthodoxy (Nana Weber) – 40‑41/38/prik
Odškodninska odgovornost delodajalca – objava osebnih podatkov 

delavca na oglasni deski – 42‑43/26‑27/sp
Pogled na priznanje izraelske sodbe – odškodninska odgovornost 

zdravnika (Janez Tekavc) – 44/10–12/odm
Odškodnina za nepremoženjsko škodo bližnjim osebam zaradi smrti 

oškodovanca (Zoran Skubic) – 44/23‑24/sp
Pristojnost v odškodninskem sporu glede odgovornosti članov 

uprave in delničarjev za dolgove družbe (Judita Dolžan) – 
44/24‑25/sp

Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi 
proti Estoniji (Špelca Mežnar) – 46/6–8/č

Dosmrtno zastaranje (Hinko Jenull) – 47/6‑7/č
Še o odgovornosti ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve 

avtorskih pravic (Judita Dolžan) – 49‑50/33‑34/sp

odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu 

številu delavcev – 3/22–24/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – nezakonita odpoved 

pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu – 4/21‑22/sp
Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi od 1. 1. 2013 dalje – 4/I‑II/erar
Politična pripadnost ni razlog za odpoved (Nana Weber) –  

4/25‑26/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – zloraba bolniškega staleža 

– opravljanje pridobitnega dela – 5/22‑23/sp
Obveznost sočasnosti odpovedi stare in ponudbe nove pogodbe o 

zaposlitvi (Aleš Kaluža) – 6/16‑17/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – odpovedni 

razlog – 7‑8/29–31/sp
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Zadržanost starša z dela zaradi nege otroka (Tadeja Krajnc) – 
29‑30/21/vo

Spremljevalec otroka v šoli (Aleš Potočnik) – 31‑32/21‑22/vo
Odgovornost staršev za spletne kršitve avtorskih pravic tretjih s 

strani otrok (Judita Dolžan) – 31‑32/27/sp
Sprememba šolske zakonodaje – snemanje učencev med poukom 

– 34/23/mo
Dopustnost objave fotografije otroka znane osebnosti (Judita 

Dolžan) – 34/25/sp
Švica zapira vrata tudi za otroke (Andreja Tratnik) – 34/27‑28/sp
Obiski otrok priprtih oseb – 34/29/mo
Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom 

nenačrtovanega otroka (Katja Koritnik) – 35/14–16/č
Preživnina ob podaljšanju roditeljske pravice – 35/23/mo
Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja 

svojega izvora (Judita Dolžan) – 35/26‑27/sp
Nadzor otrok prek storitve e‑obveščanja, ki jo ponujajo osnovne in 

srednje šole – 36/19/mo
Odvzem roditeljske pravice – koristi otroka – 37/20–22/sp
S »preskokom« letnika kaznovana pri višini Zoisove štipendije – 

38/23/mo
Otroci v medijih (Nika Skvarča) – 38/28/por
Odreditev testa DNK za ugotovitev očetovstva v sporu za dodelitev 

stikov, začetem na zahtevo biološkega očeta (Judita Dolžan) – 
40‑41/33‑34/sp

Pravica do družinskega pomočnika (Aleš Potočnik in Urška Kupec) 
– 42‑43/21/vo

Negovalcem otrok s posebnimi potrebami odvzeti dnevi dopusta za 
nego – 42‑43/24‑25/mo

Spletni smerokaz: Podari malice (Irena Vovk) – 42‑43/46/prik
Pravice matere otroka s posebnimi potrebami po prenehanju 

delovnega razmerja (Nina Škrlec) – 46/19/vo
Švedi preveč liberalni pri dopuščanju skrivnega snemanja (Andreja 

Tratnik) – 47/24‑25/sp
The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis (Irena 

Vovk) – 48/30/prik
Večja zaščita otrok (Irena Vovk) – 48/32/por
Zaporniške izkušnje (Zoran Skubic) – 49‑50/40/por

P
pacienti

glej zdravstvo

patent
glej industrijska lastnina

plačilna nedisciplina
Izvršnica ali menica? (Šime Ivanjko) – 3/6–8/č
Izvršnica – izvršilni naslov? (Dida Volk) – 15/8–11/č
Uporaba izvršnice v praksi (Tilen Tacol in Matjaž Jan) –  

40‑41/13–16/č

pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Izraba letnega dopusta v primeru menjave delodajalca (Nataša 

Belopavlovič) – 2/20/vo
Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi – 

pravočasnost tožbe – 2/22–24/sp
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Nataša Belopavlovič) –  

3/21/vo
Odpravnina po 188. členu ZUJF – 4/II/erar
Obveznost sočasnosti odpovedi stare in ponudbe nove pogodbe o 

zaposlitvi (Aleš Kaluža) – 6/16‑17/č
Novi Zakon o delovnih razmerjih – korak bližje k prožni varnosti? 

(Igor Knez) – 10/II–VIII/pril
Odsotnost zaradi začasne nezmožnosti za delo in razveljavitev 

pogodbe o zaposlitvi (Aleš Kaluža) – 11/16‑17/č
Delovno razmerje in ZDR‑1 (Dominik Kuzma in Lucija Perko Vovk) 

– 16‑17/15–18/č
Jezikovne zahteve kot ovira prostemu gibanju delavcev (Katarina 

Vatovec) – 16‑17/35/sp
Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin 

(Nataša Belopavlovič) – 18/19/vo
Položaj ekonomsko odvisnih oseb (Tanja Pustovrh Pirnat) – 

19/16‑17/č
Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – trajanje delovnega razmerja 

– odškodnina – 20/19–21/sp
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – sodna razveza pogodbe o 

zaposlitvi – 24‑25/24‑26/sp

osebni stečaj
Legenda in resnica o nagradah in stroških v stečajnih postopkih 

(Maja Lajevec) – 15/II–VIII/pril
Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja (Primož 

Feguš) – 27/11–13/č

osebnostne pravice
Kako svobodno je pravzaprav »čivkanje« (Rosana Lemut Strle) – 

3/11‑12/č
Poseg v osebnostno pravico s časopisno objavo podatka o 

sodelovanju z Ministrstvom za državno varnost (Judita Dolžan) 
– 7‑8/34/sp

Žalitve v pismih bralcev – 15/21/mo
Sprememba spola v Sloveniji (Nana Weber) – 16‑17/21–23/č
Google, Google, daj, povej, kdo je kdo na Zemlji tej! (Rosana 

Lemut Strle) – 23/23‑24/sp
Odklonitev objave popravka – razžalitev v tisku – 31‑32/22‑23/sp
(Ne)upravičenost povrnitve stroškov detektivskih storitev v primeru 

uporabe sledilnega sistema GPS (Judita Dolžan) –  
33/22‑23/sp

Obsojeni Božiček (Matej Avbelj) – 34/10‑12/č
Bedaki, fašisti in obsojeni Božiček (Leon Recek) – 37/17‑18/odm
Jeziček tehtnice zopet v smer svobode izražanja (Matej Cerar) – 

40‑41/32/sp
Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev (Matej 

Cerar) – 44/22‑23/sp

otroci
Soglasje o uporabi osebnih podatkov otroka v anketi – 1/22/mo
Ad hoc: Lačni otroci, požrešni otroci (Vesna Bergant Rakočević) – 

1/33/č
Starši v sestavi sveta javnega zavoda (Sodelavka PP) – 2/20/vo
Pridobivanje fotografij s Facebooka in mnenje sosedov –  

2/22‑23/mo
Little Angels – An International Legal Perspective on Child 

Discrimination (Irena Vovk) – 2/30/prik
Dodatna strokovna pomoč za starše z otroki s posebnimi potrebami 

(Sodelavka PP) – 3/21/vo
Odgovornost mladoletnega družbenika za obveznosti izbrisane 

družbe – 5/II‑III/pod
Financiranje stroškov prevoza osnovnošolcev po nevarnih poteh – 

5/24‑25/sp
Materina začasna zadržanost od dela (Klara Zorko) – 7‑8/25‑26/vo
Podaljšanje pripora mladoletniku – 7‑8/28/sp
Obveščanje staršev o otroku s posebnimi potrebami v vrtcu (Sandra 

Pjanić) – 9/17/vo
Uporaba diktafona pri pouku – 10/20/mo
Obračunavanje cen programov vrtca v času otrokove odsotnosti 

(Sodelavka PP) – 12/19/vo
Razpis izpitov za izobraževanje na domu (Staša Račnik) – 13/22/vo
Child Abduction within the European Union: Studies in Private 

International Law (Irena Vovk) – 13/30/prik
Diskriminacija v kulturi: primer razpisa za umetniške rezidence 

(Barbara Kresal) – 15/15–17/č
Pouk za učence tujce (Sodelavka PP) – 15/18/vo
Obiski staršev pri pouku (Sodelavka PP) – 15/18/vo
Spremljanje otroka na nevrofizioterapijo (Suzana Peer Kvas) – 

16‑17/26/vo
Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Nina Dvoršek) – 

16‑17/26‑27/vo
Nezagotovitev prilagoditve delovnega časa materi majhnega otroka 

je diskriminacija (Andreja Tratnik) – 16‑17/31/sp
Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu in mednarodna 

ugrabitev otrok (Mojca Strašek Dodig) – 19/29/por
Zagovornik – glas otroka kot kolizijski skrbnik? (Alenka Križnik) – 

21/8‑9/č
Šolanje invalidnega otroka na domu (Staša Račnik) – 21/17‑18/vo
Bolniški stalež za otroka, zdravljenega v tujini (Zlatka Markovič) ‑ 

21/18/vo
Pisno preverjanje znanja osnovnošolcev (Sodelavka PP) – 22/19/vo
Šolski okoliš (Sodelavka PP) – 23/20/vo
Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Jasna 

Murgel) – 23/II–VIII/pril
Volilna pravica kot privilegij starejših? (Nejc Brezovar) – 

24‑25/13‑14/č
Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2 

– 24‑25/IV/erar
Neplačevanje prispevka za šolsko prehrano (Sodelavka PP) – 

28/19/vo
Neupravičen zastoj v kazenskem postopku – 28/21/mo
Spola nista le dva (Nana Weber) – 29‑30/18‑19/č
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»Posebno nevarno opravilo« v splošnih pogojih zavarovalniških 
pogodb (Edita Turičnik) – 38/11‑12/č

Pogodba o medsebojnih razmerjih (Anita Dolinšek) – 38/II–VIII/pril
Uporaba izvršnice v praksi (Tilen Tacol in Matjaž Jan) –  

40‑41/13–16/č
Še o pravici potrošnika tožiti doma: vzročna zveza in čezmejna 

prodaja (Zoran Skubic) – 42‑43/29‑30/sp
Vpliv višje davčne stopnje na pogodbo o izvedbi javnega naročila 

(Maja Prebil) – 44/12–14/č
Notarska prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve hipoteke (Nina 

Plavšak) – 45/II–VIII/pril
Še o notarski prodaji zastavljene nepremičnine (Janč Ljubimski) – 

46/11–13/odm
Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe (Eneja 

Drobež) – 46/14–16/č
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – 47/19‑20/sp

pokojnine
glej socialna varnost in upokojitev

policija
Neutemeljen kazenski postopek zoper policista – 4/22‑23/mo
Policijska država? (Irena Vovk) – 4/32/por
Posledice abstraktne narave pravnega posla o pridobitvi lastnih 

delnic (Nadija Šuler) – 5/11‑12/č
Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek 

(Zlatko Dežman in Anže Erbežnik) – 9/II–VII/pril
(Ne)znani leteči predmeti ali kako nam bodo droni spremenili 

življenje (Rosana Lemut Strle) – 11/6‑7/č
Pravne ovire mednarodnega policijskega in pravosodnega 

sodelovanja v kazenskih zadevah (Matjaž Šaloven) –  
11/12–14/č

Preventivno pridržanje huligana je lahko zakonito (Matej Cerar) – 
12/26/sp

Prekrški znova pod strasbourškim kladivom (Zoran Skubic) – 
12/27‑28/sp

Nedovoljen dokaz – priznanje osumljenca v postopku policijskega 
zbiranja obvestil – pouk osumljenca – 13/22‑23/sp

Policija zahteva podatke iz videonadzornega sistema (Irena Vovk) – 
13/25/mo

Paradoksi: Algoritmi v policiji (Aleš Završnik) – 13/33/č
Snemanje policije s strani občanov – 18/23/mo
(Ne)sorazmernost preiskovalnih ukrepov za ugotovitev istovetnosti 

novinarja (Andreja Tratnik) – 20/21‑22/sp
PRAVičnO: Policijsko nasilje (Ciril Ribičič) – 20/33/č
Vohun na nebu (Aleš Završnik) – 21/27/č
Pravica do nedotakljivosti stanovanja – navzočnost prič pri hišni 

preiskavi brez odredbe – 23/20–22/sp
Odvzem brisa ustne sluznice po noveli ZKP‑L (Sabina Zgaga) – 

27/16–18/č
Pridobivanje podatkov o naslovih IP s strani ponudnikov dostopa do 

interneta – 27/20/mo
Dokazni standard anonimne prijave informatorja (Vanja Žgur) – 

28/16‑17/č
Posredovanje dohodnih klicev – 29‑30/24/mo
Paradoksi: Postsnowdnovski tajni nadzor (Aleš Završnik) – 

31‑32/37/č
Spletni smerokaz: Predlagaj prometno kontrolo (Irena Vovk) – 

33/38/prik
Tudi pri odmeri stroškov v pravdi morajo biti sodišča življenjska 

(Matej Cerar) – 34/28‑29/sp
Nepravilnosti v policijskem postopku – 35/22/mo
Pomanjkljivosti policistov pri obravnavanju prometne nesreče – 

36/20‑21/mo
Vsiljevanje prijavljanja demonstracij kot cilj sam po sebi (Nika 

Skvarča) – 45/26/sp
Večja zaščita otrok (Irena Vovk) – 48/32/por
Paradoksi: Policijski »trojanci« (Aleš Završnik) – 49‑50/41/č

politika
Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle (Rok 

Čeferin) – 1/10‑11/č
Paradoksi: Revolt skozi Freuda in Kelsna (Aleš Završnik) – 2/33/č
PRAVičnO: Parlamentarni sistem in politične stranke (Ciril Ribičič) – 

3/33/č
Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava (Šime Ivanjko) – 4/3/uv
Frustracije treh vej oblasti (Patrick Vlačič) – 4/13‑14/č
Radbruchova formula za današnji čas (Robert Smrekar) –  

4/17‑18/odm
In flagranti: Pravna država (Hinko Jenull) – 4/33/č

Tudi ekonomsko odvisne osebe do delovnega razmerja (Nana 
Weber) – 26/16‑17/odm

Obveznost objave (mag. Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo
(Ne)ustavnost odsotnosti pogodbe o zaposlitvi za francoske 

zapornike (Andreja Tratnik) – 26/23/sp
Razlaga 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

urejanju trga dela – posredovanje stališča – 27/I‑II/erar
Prošnja za pojasnilo glede uporabe 39. člena ZUTD‑A – 33/IV/erar
In favorem domini – problematika prevedb in vračilo preveč 

izplačanih plač v javnem sektorju (Katarina Rajgelj) – 34/6–9/č
Načelo najtesnejše zveze pri čezmejnih pogodbah o zaposlitvi po 

pravu EU: izjema ali pravilo? (Zoran Skubic) – 37/26‑27/sp
Dodatek za delovno dobo in odpovedi kolektivnih pogodb (Katarina 

Rajgelj) – 45/13–15/č
Nastop dela po pogodbi in bolezen (Nana Weber) – 45/16‑17/vo
Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe (Eneja 

Drobež) – 46/14–16/č
Pogodba o zaposlitvi – razlaga pogodbe – pravica vodilnega 

delavca do dodatka za delovno dobo – 46/21–23/sp
Soglasje starejših delavcev za nadurno delo (Nana Weber) – 

47/18/vo
Transformacija v pogodbo za nedoločen čas – neizrabljen letni 

dopust (Nana Weber) – 48/19/vo

pogodbe
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Omejitev uporabe izjeme (pogodbenih) in‑house razmerij na 

področju javnih naročil (Alen Hodnik) – 3/26‑27/sp
Omejitev sklepanja avtorskih pogodb po ZUJF (Nataša Belopavlovič) 

– 4/20/vo
Sporazum o pristojnosti sodišč in čezmejno veriženje prodajnih 

pogodb po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/22/sp
Merodajno pravo za (materialno) veljavnost arbitražnega sporazuma 

(Marko Ketler) – 7‑8/VI–VIII/pril
Nepošteni pogoji potrošniških pogodb – dolžnosti nacionalnih 

sodišč po pravu EU (Zoran Skubic) – 9/21‑22/sp
Pogodbena kazen v potrošniški pogodbi o posredovanju kot 

nepošten pogodbeni pogoj (Robert Geisler) – 13/9–12/č
Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove (Uroš Hočevar) – 

13/12‑15/č
Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) – splošno 

pojasnilo velja od 1. 1. 2013 dalje – 13/II‑IV/erar
Diskriminacija v kulturi: primer razpisa za umetniške rezidence 

(Barbara Kresal) – 15/15‑17/č
Nezakoniti kartelni sporazumi političnih strank o kadrovskih »kvotah« 

(koalicijske pogodbe) (Blaž Mrva) – 18/12‑14/č
Veljavnost kolektivne pogodbe reprezentativnih sindikatov – 

diskriminacija pri odmeri letnega dopusta – 19/19/sp
Najem poslovnih prostorov za določen čas – odpoved pogodbe 

pred potekom časa – 19/20‑21/sp
Ameriški model prenosa terjatev iz zavarovalne pogodbe 

življenjskega zavarovanja (Nina Grižonič) – 20/11–13/č
Veljavnost kolektivne pogodbe javnega zavoda – več 

reprezentativnih sindikatov – 20/18‑19/sp
Pomanjkljiva trditvena podlaga – 21/I–IV/pod
Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve – 22/II‑III/erar
Še o nepoštenih pogojih potrošniških pogodb: ko prekluzija 

dokazov in stvarna pristojnost nista (več) pomembni (Zoran 
Skubic) – 23/24‑25/sp

Dvig DDV in veljavnost naročniške pogodbe (Mark Pohar) – 
24‑25/8–10/č

Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – 
24‑25/III/erar

Najemniki in splošni (nepošteni) pogoji poslovanja (Zoran Skubic) – 
24‑25/31‑32/sp

Pogodbeni in sodni izstop družbenika iz d. o. o. – izplačilo 
ocenjene vrednosti poslovnega deleža – 26/20–22/sp

Pravna narava pogodbe o lizingu (Nadija Šuler) – 28/14‑15/č
Obseg škode v pogodbenem odnosu s poudarkom na vprašanju 

(ne)priznanja nepremoženjske škode (France Ocepek) –  
28/II–VIII/pril

Nekatere posebnosti pogodb o upravljanju terjatev kot oblike 
predsodne izterjave (Dušan Vrbovšek) – 29‑30/12‑13/č

Sporazum o ureditvi materialnih pogojev za sindikalno delo – 
odpoved kolektivne pogodbe – 31‑32/23–26/sp

Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution 
(Irena Vovk) – 31‑32/34/prik

Pravno varstvo lizingojemalca pri finančni operaciji sale and lease 
back (Nadija Šuler) – 34/19‑20/č

Spor z mednarodnim elementom – 34/III/pod
Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve (Živa Južnič) – 

35/6–8/č
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Zbrana dela Georgija Đorđa Ivkovića: Pomorsko pravo (Mitja Grbec) 
– 34/30‑31/prik

Pomorski zakonik (Patrick Vlačič) – 42‑43/38‑39/prik
Pravice pomorščakov in pomorska zavarovanja (Boris Jerman) – 

45/28‑29/por

poslanci
Pravice ministra po prenehanju mandata – vrnitev na prejšnje 

delovno mesto – 1/21‑22/sp
PRAVičnO: Parlamentarni sistem in politične stranke (Ciril Ribičič) – 

3/33/č
Očiščenje in pomlajenje (Marko Pavliha) – 14/3/uv
Samo pravne norme ne bodo dovolj (Albin Igličar) – 16‑17/13‑14/č
Parlamentarna avtonomija (Franc Grad) – 20/II–VIII/pril
Kritike o izogibanju vsebinskim presojam so neupravičene (Miroslav 

Mozetič) – 49‑50/3/uv
Volilni sistem, ustava in spremembe (Franc Grad) – 49‑50/13–16/č
Dvajset let od prve pobude za etični kodeks poslancev Državnega 

zbora (Katarina Žagar) – 49‑50/21‑22/č

posojila
Kreditni krč in Supernova (Jože Mencinger) – 7‑8/42/č
Kdaj bo konec krize? (Jože Mencinger) – 11/34/č
Govorjenje je poceni (Sandi Kodrič) – 15/34/č
Ko najem kredita postane velikanski uspeh (Sandi Kodrič) – 

19/34/č
Posebnosti ustavnopravnega varstva bančnih terjatev (Igor 

Vuksanović) – 33/11‑12/č
Znižanje davčnega odtegljaja pri izplačilu obresti od posojil v tujino 

– 37/II‑III/erar
Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja – 

44/18/sp
Davčna obravnava sindiciranega posojila s tihim udeležencem (tiha 

participacija) in izvajanje 13. Člena ZDAVP‑2 – 45/III‑IV/erar
Potrebujemo inflacijo!? (Jože Mencinger) – 47/34/č

potrošniki
Nova ureditev dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih (Miha Bratina) 

– 2/15‑16/č
Skupno evropsko prodajno pravo – mar v B2B že ne obstaja? 

(Marko Djinović in Andrej Friedl) – 7‑8/II–V/pril
Nepošteni pogoji potrošniških pogodb – dolžnosti nacionalnih 

sodišč po pravu EU (Zoran Skubic) – 9/21‑22/sp
Tretja od suhih krav (Aleš Završnik) – 12/31/prik
Učilnica za potrošnike (Irena Vovk) – 12/38/prik
Pogodbena kazen v potrošniški pogodbi o posredovanju kot 

nepošten pogodbeni pogoj (Robert Geisler) – 13/9–12/č
Splošni (nedovoljeni) pogoji poslovanja in »poštena« cena 

energentov po pravu EU (Zoran Skubic) – 14/24‑25/sp
Teror izbire (Zoran Skubic) – 15/27/por
Še o nepoštenih pogojih potrošniških pogodb: ko prekluzija 

dokazov in stvarna pristojnost nista (več) pomembni (Zoran 
Skubic) – 23/24‑25/sp

Dvig DDV in veljavnost naročniške pogodbe (Mark Pohar) – 
24‑25/8–10/č

Pravna narava pogodbe o lizingu (Nadija Šuler) – 28/14‑15/č
Pravica do zasebne reprodukcije in varstvo intelektualnih pravic po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 28/23‑24/sp
Iskanje ustreznih rešitev, kako iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo 

prihodnost (Andrejka Grlić) – 29‑30/6–9/č
Nekatere posebnosti pogodb o upravljanju terjatev kot oblike 

predsodne izterjave (Dušan Vrbovšek) – 29‑30/12‑13/č
Skupinske tožbe po evropsko – na poti k poenotenemu sistemu 

tudi za kolektivne odškodninske tožbe (Verica Trstenjak in Petra 
Weingerl) – 31‑32/6–9/č

Pravno varstvo lizingojemalca pri finančni operaciji sale and lease 
back (Nadija Šuler) – 34/19‑20/č

Potrošniki in zavajajoče poslovne prakse: ko trgovca niti poklicna 
skrbnost ne ekskulpira (Zoran Skubic) – 38/24‑25/sp

Je pravica potnikov do znižanja cene vozovnice v primeru zamude 
vlaka res absolutna? (Zoran Skubic) – 39/28‑29/sp

Ko je zamakajoč avto »zgolj« nebistvena stvarna napaka (Zoran 
Skubic) – 40‑41/35/sp

Še o pravici potrošnika tožiti doma: vzročna zveza in čezmejna 
prodaja (Zoran Skubic) – 42‑43/29‑30/sp

Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja – 
44/18/sp

Za večjo obveščenost potrošnikov o njihovih pravicah (Vid Pavlica) 
– 44/28/por

Paketna potovanja in pravica potrošnika tožiti (doma) (Zoran 
Skubic) – 47/26‑27/sp

O vlogi ustavnega sodstva v demokratični pravni državi – avstrijski 
vidik (Gerhart Holzinger) – 5/VI–VIII/pril

Demokratični primitivizem in politična korupcija (Bećir Kečanović) – 
7‑8/23–25/č

Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji (Matija Žgur) – 
9/29/por

PRAVičnO: Za novo ravnotežje med vejami oblasti in do ljudi (Ciril 
Ribičič) – 9/33/č

Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska 
notranjepolitična kriza (Maja Brkan) – 10/9–11/č

Sovražni govor in kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, 
nasilja in nestrpnosti (Nina Židanik) – 10/16–18/č

Molk sramu (Miloš Zarić) – 10/30/č
In flagranti: Med apostoli in zombiji (Hinko Jenull) – 10/33/č
Za medgeneracijsko pravičnost v sodstvu (Hinko Jenull) – 13/3/uv
Da politični satiri! (Andreja Tratnik) – 15/23/sp
In flagranti: Zasebnost političnega računalnika (Hinko Jenull) – 

15/33/č
Nezakoniti kartelni sporazumi političnih strank o kadrovskih »kvotah« 

(koalicijske pogodbe) (Blaž Mrva) – 18/12–14/č
Letno poročanje političnih strank o poslovanju Računskemu sodišču 

(Nina Furman) – 19/14‑15/č
Za varovanje javnih financ je treba imeti ustrezne pristojnosti (Igor 

Šoltes) – 20/3/uv
Pogodba o trgovanju z orožjem – zaščita prebivalstva pred 

političnoekonomskimi interesi? (Vasilka Sancin) – 20/16‑17/č
150 let Mednarodnega odbora Rdečega križa (Edi Abram) – 

21/15‑16/č
Nomotehnika – pravno »orožje« (Andreja Tratnik) – 21/29/por
In flagranti: Katastrofično (Hinko Jenull) – 21/33/č
Na televiziji (Matjaž Ambrož) – 23/3/uv
Ad hoc: Zakaj meni nihče ne piše sodb v Murglah? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 23/33/č
Bdimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 24‑25/3/uv
Kaj je na kocki v Karlsruheju? (Igor Vuksanović) – 24‑25/18‑19/č
Paradoksi: Kategorični sum (Aleš Završnik) – 24‑25/41/č
In flagranti: Kdo bo koga? (Hinko Jenull) – 27/33/č
Kam je odšlo načelo sorazmernosti? (Nataša Pirc Pusar) – 33/3/uv
Novela ZPVPJN ali kako vsaka nova vlada spremeni takse za 

vložitev revizijskega zahtevka (Maja Potočnik) – 33/15‑16/č
PRAVičnO: Kazenska odgovornost (Ciril Ribičič) – 33/33/č
Obsojeni Božiček (Matej Avbelj) – 34/10–12/č
Naj žvižgajo, žvižgači! (Rosana Lemut Strle) – 34/12–14/č
Čas, ko listje začne spreminjati barvo (Matej Tomažin) – 35/34/č
Bedaki, fašisti in obsojeni Božiček (Leon Recek) – 37/17‑18/odm
Razreševanje izbrisa – ali reševanje naše biti? (Blaž Kovač) – 

39/20‑21/č
In flagranti: Ura resnice (Hinko Jenull) – 39/33/č
Sanacija družbe kot vprašanje etične doraslosti (France Bučar) – 

40‑41/3/uv
Še o bedakih, fašistih in obsojenem Božičku (Leon Recek) – 

42‑43/15‑16/odm
Vladavina prava jedro državljanske odgovornosti (Nana Weber) – 

45/27‑28/por
Volilni sistem, ustava in spremembe (Franc Grad) – 49‑50/13–16/č
Najvplivnejši pravniki znotraj najslabše družbenopolitične stvarnosti 

(Nika Skvarča) – 49‑50/35/por

Poljska
Pravne razlike med tiskano in digitalno obliko časopisa (Nika 

Skvarča) – 31‑32/28/sp
Obsodba na podlagi izjav pokojnega soobdolženca (Andreja Tratnik) 

– 38/27‑28/sp

pomilostitev
Nedopustnost amnestije za vojna hudodelstva (Andreja Tratnik) – 

14/23‑24/sp
Pomilostitev ne sme biti revizija sodne odločbe (Zvonko Fišer) – 

39/3/uv
Pomilostitev kot (ne)izogibna revizija sodne odločbe? (Dragan 

Petrovec) – 40‑41/22‑23/odm

pomorsko pravo
Rotterdamska pravila za večjo konkurenčnost koprskega pristanišča 

(Boris Jerman) – 11/28/por
Priročnik o zaključevanju pomorskih prevozov (Marko Pavliha) – 

21/30‑31/prik
Spletni smerokaz: Društvo za pomorsko pravo Slovenije (Irena Vovk) 

– 22/38/prik
Evropski dan pomorstva (Boris Jerman) – 23/28/por
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V imenu interesov državne varnosti … (Katarina Vatovec) –  
27/22/sp

Novela ZPVPJN ali kako vsaka nova vlada spremeni takse za 
vložitev revizijskega zahtevka (Maja Potočnik) – 33/15‑16/č

Pritožba in telefaks (Pija Okoren) – 38/15–17/č
Petnajstdnevni rok za vložitev pritožbe – kršitev pravice do 

pravnega sredstva? (Rok Čeferin) – 39/9‑10/č
Omejena možnost neprivilegiranih tožnikov za vložitev ničnostne 

tožbe zoper akte EU (Petra Weingerl) – 45/22‑23/sp

pravna zgodovina
glej zgodovina

Pravniško društvo Ljubljana
Prenova delovne zakonodaje (Nana Weber) – 2/32/por
Za reformo inšpekcije (Nana Weber) – 7‑8/40/por
Avtoriteta DZ (Nana Weber) – 11/32/por
Teror izbire (Zoran Skubic) – 15/27/por
Navidezni pravni posli (Nika Skvarča) – 19/32/por
Kruha ali iger (Nika Skvarča) – 23/32/por
(Ne)obetavne davčne spremembe (Nika Skvarča) – 44/27/por
Zaporniške izkušnje (Zoran Skubic) – 49‑50/40/por

pravo Evropske unije
glej Evropska unija

pravo varstva okolja
glej tudi vodno pravo
Nepotrebna širitev Nature 2000? (Tomaž Jančar) – 3/16‑17/odm
Sodelovanje javnosti v postopkih izdaje okoljskih dovoljenj (Zoran 

Skubic) – 3/27‑28/sp
Začasna odredba v okoljskih zadevah (Tanja Pucelj Vidović) – 

6/14‑15/č
Neučinkovit nadzor občinskih predpisov – javne službe varstva 

okolja (Breda Mulec) – 7‑8/16‑17/č
Spletni smerokaz: Podnebje po meri (Irena Vovk) – 10/38/prik
Neustrezno poseganje v prostor (Rajko Knez) – 12/3/uv
Tretja od suhih krav (Aleš Završnik) – 12/31/prik
Območja Natura 2000 – 18/20/sp
(Ne)zakonitost obračuna zamudnih obresti terjatev, nastalih zaradi 

kršitev prava EU (Zoran Skubic) – 18/26/sp
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (Mojca Borštnar, Katarina Ferlin, 

Lara Jalovec, Urša Kranjc, Nataša Levstek, Ajda Mikuš, Maja 
Novak, Veronika Rojs, Anže Singer in Natalija Vek) –  
19/11–13/č

Environmental Law: Text, Cases & Materials (Irena Vovk) –  
21/30/prik

Vodno soglasje in molk organa (Adrijana Viler Kovačič) –  
26/15‑16/č

Pravica do zdravega življenjskega okolja (Nika Skvarča) – 27/25/sp
REACH – Best Practice Guide to Regulation (EC) No 1907/2006 

(Irena Vovk) – 36/30/prik
Pravica do pitne vode (Vasilka Sancin) – 48/29/por

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi 

obdolžencev in obsojencev (Ana Bučar Brglez in Anja Štrovs) 
– 4/II–VIII/pril

Molk sramu (Miloš Zarić) – 10/30/č
Pravne ovire mednarodnega policijskega in pravosodnega 

sodelovanja v kazenskih zadevah (Matjaž Šaloven) –  
11/12–14/č

Za medgeneracijsko pravičnost v sodstvu (Hinko Jenull) – 13/3/uv
Komu zvoni? Samo odvetnikom? (Konrad Plauštajner) – 18/3/uv
Mladopravniki in evropska Slovenija (Matej Avbelj) – 19/3/uv
In flagranti: Katastrofično (Hinko Jenull) – 21/33/č
Hilda (Zvonko Fišer) – 22/3/uv
Kladivo čarovnic – o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični 

republiki (Anže Erbežnik) – 22/13‑15/č
Z obrobja postave: Kakšna je vaša diagnoza, gospod minister? 

(Tomaž Pavčnik) – 22/33/č
Na televiziji (Matjaž Ambrož) – 23/3/uv
Institucionalna podhranjenost slovenskega sodnega sveta (Marko 

Novak) – 23/17‑18/č
Nedomišljene sodne reforme (Irena Vovk) – 24‑25/37/por
In flagranti: Kdo bo koga? (Hinko Jenull) – 27/33/č
Quo vadis, iuris consulte? (Jaka Slokan) – 31‑32/3/uv
In flagranti: Ura resnice (Hinko Jenull) – 39/33/č

pranje denarja
Boj proti pranju denarja pomembnejši od odvetniške zaupnosti (Aleš 

Velkaverh) – 2/27‑28/sp

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo

pravna država
Prepoved referenduma – za kaj v resnici gre (France Bučar) – 

1/3/uv
Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava? (Matej Avbelj) – 

1/6–8/č
(Ustavno)pravne razsežnosti (Marijan Pavčnik) – 1/28‑29/zap
Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava (Šime Ivanjko) – 4/3/uv
In flagranti: Pravna država (Hinko Jenull) – 4/33/č
O vlogi ustavnega sodstva v demokratični pravni državi – avstrijski 

vidik (Gerhart Holzinger) – 5/VI–VIII/pril
Dolgega dneva potovanje v nič? (Zvonko Fišer) – 9/3/uv
US: lani uspešni in racionalni (Irena Vovk) – 11/27‑28/por
Mladopravniki in evropska Slovenija (Matej Avbelj) – 19/3/uv
Za varovanje javnih financ je treba imeti ustrezne pristojnosti (Igor 

Šoltes) – 20/3/uv
In flagranti: Katastrofično (Hinko Jenull) – 21/33/č
Več nadzora (Irena Vovk) – 22/32/por
Institucionalna podhranjenost slovenskega sodnega sveta (Marko 

Novak) – 23/17‑18/č
Ozaveščanje pravne države (Miro Cerar) – 28/3/uv
Objektivnost problematičnosti korupcije v Sloveniji (Jure Škrbec) – 

31‑32/19–21/č
Evropska Slovenija: kakšno Slovenijo hočemo? (Matija Žgur) – 

33/30‑31/prik
Dejavno razumevanje prava (Ob začetku novega študijskega leta) 

(Marijan Pavčnik) – 37/3/uv
Pomilostitev ne sme biti revizija sodne odločbe (Zvonko Fišer) – 

39/3/uv
Sanacija družbe kot vprašanje etične doraslosti (France Bučar) – 

40‑41/3/uv
Ali je Slovenija (že) pravna država? (Tilen Vesenjak) – 42‑43/35/por
Vladavina prava jedro državljanske odgovornosti (Nana Weber) – 

45/27‑28/por

pravna kultura
Enotna cena knjige – od velikih lobistov do malih preprodajalcev 

(Boštjan Koritnik) – 40‑41/16–19/č
Olika in omika sta etična abeceda (Marko Pavliha) – 44/3/uv
Najvplivnejši pravniki znotraj najslabše družbenopolitične stvarnosti 

(Nika Skvarča) – 49‑50/35/por

pravna pomoč
Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi 

obdolžencev in obsojencev (Ana Bučar Brglez in Anja Štrovs) 
– 4/II–VIII/pril

Postopek za dodelitev brezplačne pravne pomoči se je zavlekel 
zaradi različnega razlaganja zakona – 14/21/mo

Spletni smerokaz: Pravo za vse (Irena Vovk) – 15/38/prik
Vračanje pravic je predrago (Irena Vovk) – 18/29/por
Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja (Primož 

Feguš) – 27/11–13/č
Dolgotrajno odločanje o prošnji za brezplačno pravno pomoč – 

27/21/mo

pravna sredstva
Sklep o rubežu terjatve in sklep o prenosu terjatve v izterjavo ali 

namesto plačila – položaj dolžnikovega dolžnika (Martina Šetinc 
Tekavc) – 6/6‑7/č

Dolga pot do poprave krivic (Vlasta Nussdorfer) – 7‑8/3/uv
Nepopolna (dopuščena) revizija – priloge – 16‑17/29‑30/sp
Zloraba pravice do vložitve ustavne pritožbe – 19/19/sp
Priprava na postopek oddaje javnega naročila (Milena Basta Trtnik) 

– 19/II–VI/pril
Odprava upravne odločbe v pritožbenem postopku in odškodninska 

odgovornost javnih oblasti (Martin Dekleva) – 21/13‑14/č
Odreditev preiskave po ZPOmK‑1 v nasprotju s pravico pravnih 

oseb do zasebnosti – kaj pa zdaj? (Marko Stoilovski Davor 
Lekić) – 22/10‑12/č

Pravno sredstvo za zagotavljanje davčnega načela enakosti 
(Dominik Kuzma) – 27/14–16/č

Dolgotrajno odločanje o prošnji za brezplačno pravno pomoč – 
27/21/mo
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priznanje tuje odločbe
Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non 

conveniens in javni red (Dragica Wedam Lukić) – 33/6–8/č
Sodba ni članek (Nina Betetto) – 36/II‑III/pril
Forum non conveniens in priznavanje (ter izvršitev) sodnih odločb 

iz neevropskih držav iz pravnega sistema common law pred 
slovenskimi sodišči (Jorg Sladič) – 36/III–VII/pril

Ali je priznanje tuje sodne odločbe obveznost države po 
mednarodnem pravu (Dragica Wedam Lukić) – 39/17–20/odm

Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera 
(Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič) – 40‑41/II–V/pril

Zdravniške ali pravniške napake? (Aleš Galič) – 44/6–9/odm
Pogled na priznanje izraelske sodbe – odškodninska odgovornost 

zdravnika (Janez Tekavc) – 44/10–12/odm

promet
Evropsko prometno pravo (Marko Pavliha) – 7‑8/39/prik
Liberalizacija železniških storitev v EU (Janja Hojnik) – 14/II–XI/pril
Priročnik o zaključevanju pomorskih prevozov (Marko Pavliha) – 

21/30‑31/prik
Sodba Sodišča EU proti Sloveniji zaradi kršitve železniške 

zakonodaje EU (Janja Hojnik) – 29‑30/30‑31/sp
Spletni smerokaz: Predlagaj prometno kontrolo (Irena Vovk) – 

33/38/prik
Uporaba sistema bluetooth za zaznavanje dogodkov v prometu – 

35/24‑25/mo

psihologija
Paradoksi: Revolt skozi Freuda in Kelsna (Aleš Završnik) – 2/33/č
Ali so ob zavajanju prisotna čustva? (Matej Cerar) – 3/18‑19/č
Ad hoc: Človek z grandioznim občutkom za lastno pomembnost 

(Vesna Bergant Rakočević) – 6/29/č
Tretja od suhih krav (Aleš Završnik) – 12/31/prik
Vse, kar hočem vedeti o tebi (Matjaž Ambrož) – 19/30‑31/prik
Paradoksi: Sram in krivda brezposelnosti (Aleš Završnik) – 19/33/č
Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud (Sandi Kodrič) – 

26/34/č

R
računovodstvo

glej tudi revidiranje
Letno poročilo v času recesije z obsežnejšimi razkritji – 10/I‑II/pod
Zadnje spremembe MSRP se bodo odražale že v vmesnem 

poročilu 2013 – 16‑17/I‑II/pod

Računsko sodišče Republike Slovenije
Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji (Matija Žgur) – 

9/29/por
Dileme obveznega revidiranja pravilnosti financiranja organizatorjev 

referendumskih kampanj (Nina Furman) – 15/12–15/č
Letno poročanje političnih strank o poslovanju Računskemu sodišču 

(Nina Furman) – 19/14‑15/č
Za varovanje javnih financ je treba imeti ustrezne pristojnosti (Igor 

Šoltes) – 20/3/uv
Bdimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 24‑25/3/uv

razlastitev
glej urejanje prostora

referendum
Prepoved referenduma – za kaj v resnici gre (France Bučar) – 

1/3/uv
Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava? (Matej Avbelj) – 

1/6–8/č
Omejitev referenduma – 1/20/sp
(Ustavno)pravne razsežnosti (Marijan Pavčnik) – 1/28‑29/zap
Ustavne omejitve referenduma (Igor Vuksanović) – 2/13‑14/č
PRAVičnO: Za novo ravnotežje med vejami oblasti in do ljudi (Ciril 

Ribičič) – 9/33/č
Dileme obveznega revidiranja pravilnosti financiranja organizatorjev 

referendumskih kampanj (Nina Furman) – 15/12–15/č
Pravno sredstvo za zagotavljanje davčnega načela enakosti 

(Dominik Kuzma) – 27/14–16/č
Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago (Nina Krajnc, 

Maruša Kraševac in Maja Kreča) – 28/28‑29/por
Plebiscit 1990 in sprememba Ustave 2013 (Ivan Kristan) – 

49‑50/16–19/č

O odvetniški etiki brez dlake na jeziku (Nana Weber) –  
42‑43/20/por

Dan pravosodja (Dean Zagorac) – 42‑43/37/por
Vladavina prava jedro državljanske odgovornosti (Nana Weber) – 

45/27‑28/por
In flagranti: Kaj pravosodje pričakuje od ministra (Hinko Jenull) – 

46/33/č

predkazenski postopek
glej kazensko procesno pravo in policija
predsednik republike
Pomilostitev kot (ne)izogibna revizija sodne odločbe? (Dragan 

Petrovec) – 40‑41/22‑23/odm

prekrški
glej kaznovalno pravo

premičnine
Ugotavljanje dolžnikovega premoženja – 7‑8/II–III/pod
Pridržek lastninske pravice na vozilu – prodaja vozila pred 

poplačilom dolga – poroštvo – 28/20–23/sp
Ko je zamakajoč avto »zgolj« nebistvena stvarna napaka (Zoran 

Skubic) – 40‑41/35/sp
Aplikacija za izračun stroškov materiala in dela posega na vozilu – 

46/22/mo
Začasna uporaba osebnega vozila za lastni namen in posebna 

ureditev za rabljeno blago in DDV – 47/I/erar
Zavarovanje prevozniške odgovornosti in davek od prometa 

zavarovalnih poslov – 47/III‑IV/erar

prevozno pravo
Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga (Katarina 

Vatovec) – 2/25/sp
Pravica do oskrbe v primeru odpovedi leta zaradi izrednih razmer 

(Vilma Alina Šoba) – 6/21/sp
Vnovič o pravici do odškodnine zaradi zamude v letalskem prometu 

(Katarina Vatovec) – 10/27/sp
Rotterdamska pravila za večjo konkurenčnost koprskega pristanišča 

(Boris Jerman) – 11/28/por
Liberalizacija železniških storitev v EU (Janja Hojnik) – 14/II–XI/pril
Vohun na nebu (Aleš Završnik) – 21/27/č
Priročnik o zaključevanju pomorskih prevozov (Marko Pavliha) – 

21/30‑31/prik
Sodba Sodišča EU proti Sloveniji zaradi kršitve železniške 

zakonodaje EU (Janja Hojnik) – 29‑30/30‑31/sp
Kaznivo dejanje prevoznika ni višja sila po pravu EU (Zoran Skubic) 

– 31‑32/30‑31/sp
Je pravica potnikov do znižanja cene vozovnice v primeru zamude 

vlaka res absolutna? (Zoran Skubic) – 39/28‑29/sp

prevzemi
Delničarji vs. upniki (Uroš Ilić, Matjaž Jan in Miha Bratina) –  

13/II–VII/pril

prisilna poravnava
glej insolvenčno pravo

pristojnost
Vloga na (ne)pristojno sodišče (Nana Weber) – 3/13‑14/č
Sporazum o pristojnosti sodišč in čezmejno veriženje prodajnih 

pogodb po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/22/sp
Lex loci (quasi)delicti commissi v luči prava EU (Zoran Skubic) – 

21/24‑25/sp
Še o pravici potrošnika tožiti doma: vzročna zveza in čezmejna 

prodaja (Zoran Skubic) – 42‑43/29‑30/sp

pritožba
glej pravna sredstva

privatizacija
Nastajanje ekonomske monokulture (Sandi Kodrič) – 5/34/č
Bankrot nacionalnega interesa? (Jože Mencinger) – 14/30/č
Občutljivost komentiranja (Matej Tomažin) – 23/34/č
Pet »zapovedi«: druga (Jože Mencinger) – 24‑25/42/č
Mlini so se začeli premikati (Matej Tomažin) – 31‑32/38/č
Manjkajoči koraki (Matej Tomažin) – 40‑41/42/č
Končno malo »reklame« (Matej Tomažin) – 48/34/č
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simboli
Simbol česa je prazna stena? (Aleš Novak) – 12/16‑18/č
Še o prazni steni in pluralizmu (Janez Pogorelec) – 13/19/odm
Pluralizem, ki ga omogočajo prazne stene (Aleš Novak) –  

14/16–18/odm
Namesto praznine: vsebinski liberalizem (Matej Avbelj) –  

18/16–18/odm

sindikat
Posebno pravno varstvo pred odpovedjo – 10/II‑III/pod
Aktualni izzivi pri sodnem preverjanju sindikalnega dogovarjanja 

skozi prizmo ekonomske analize prava (France Ocepek) –  
18/II–VII/pril

Veljavnost kolektivne pogodbe reprezentativnih sindikatov – 
diskriminacija pri odmeri letnega dopusta – 19/19/sp

Veljavnost kolektivne pogodbe javnega zavoda – več 
reprezentativnih sindikatov – 20/18‑19/sp

Razlaga pojma »hendikepiranost« iz Direktive 2000/78/ES (Katarina 
Vatovec) – 22/24/sp

ZDR‑1 za večje varstvo delavcev (Nana Weber) – 23/27‑28/por
Sporazum o ureditvi materialnih pogojev za sindikalno delo – 

odpoved kolektivne pogodbe – 31‑32/23–26/sp
Kritike o izogibanju vsebinskim presojam so neupravičene (Miroslav 

Mozetič) – 49‑50/3/uv

Slovenija
Smrt v zaporu (Zoran Skubic) – 2/26/sp
Ko je treba biti glede arbitražnega razsojanja med Slovenijo in 

Hrvaško glasno tiho (Patrick Vlačič) – 6/3/uv
Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska 

notranjepolitična kriza (Maja Brkan) – 10/9–11/č
Prekrški znova pod strasbourškim kladivom (Zoran Skubic) – 

12/27‑28/sp
Sodba Sodišča EU proti Sloveniji zaradi kršitve železniške 

zakonodaje EU (Janja Hojnik) – 29‑30/30‑31/sp
Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva 

etapa postopkov (Saša Sever) – 33/II–VI/pril
Evropska Slovenija: kakšno Slovenijo hočemo? (Matija Žgur) – 

33/30‑31/prik

Slovenska vojska
glej vojska

smrtna kazen
Zločin brez kazni (Špela Kunej) – 45/25‑26/sp

socialna država
Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic (Barbara Kresal) –  

11/3/uv
Novi Zakon o delovnih razmerjih z grenkim priokusom (Barbara 

Kresal) – 11/18‑19/č
Za medgeneracijsko pravičnost v sodstvu (Hinko Jenull) – 13/3/uv
Očiščenje in pomlajenje (Marko Pavliha) – 14/3/uv
Vračanje pravic je predrago (Irena Vovk) – 18/29/por
Narodna istovetnost in nacionalni interes (France Bučar) – 26/3/uv
Socialne pravice in socialna pravičnost (Grega Strban) – 27/3/uv
Slovenski zdravstveni sistem – bolnik na intenzivni negi (Irena Ilešič 

Čujovič) – 44/II–VIII/pril

socialna varnost
glej tudi upokojitev
Povračilni zahtevek stroškov zdravljenja nujne medicinske pomoči v 

državi članici EU (Jasmina A. Tabaković) – 1/14‑15/č
Z novelo ZDavP‑2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih 

zavezancev – 1/I‑II/pod
Obračun in plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje (Tanja 

Pustovrh Pirnat) – 2/9‑10/č
Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja – 

splošno pojasnilo (velja od 1. januarja 2013) – 2/I–III/erar
Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje – od 1. januarja 2013 dalje – 2/III‑IV/erar
Ponovna odmera pokojnine (Tanja Pustovrh Pirnat) – 4/18‑19/č
Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi od 1. 1. 2013 dalje – 4/I‑II/erar
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – 

zneski za leto 2013 – 4/IV/erar
Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ‑2 (Nataša Belopavlovič) – 

5/20/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – zloraba bolniškega staleža 

– opravljanje pridobitnega dela – 5/22‑23/sp

regres
glej letni dopust

revidiranje
Dileme obveznega revidiranja pravilnosti financiranja organizatorjev 

referendumskih kampanj (Nina Furman) – 15/12–15/č
Obdelava osebnih podatkov s strani družb za revidiranje –  

19/21/mo
Pravica do imenovanja drugega posebnega revizorja – 31‑32/III/pod

revizija (pravno sredstvo)
glej pravna sredstva

roki
Odškodninska odgovornost zavoda – začetek teka zastaralnega 

roka – 2/21/sp
Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga (Katarina 

Vatovec) – 2/25/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – uporaba jezika narodnosti 

– rok za odpoved pogodbe – 18/21‑22/sp
Odvzem prostosti v postopku ugotavljanja dolžnikovega premoženja 

(Mojca Strašek Dodig) – 21/10‑11/č
Ugotovitev obstoja ločitvene pravice – 23/III/pod
Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih 

informativnih izračunov (Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 
26/9–11/č

Vodno soglasje in molk organa (Adrijana Viler Kovačič) –  
26/15‑16/č

Rok za prijavo na prosto delovno mesto (mag. Nataša Belopavlovič) 
– 26/18/vo

Ob napovedanih spremembah ZST‑1 – utrip sodne prakse (Jasna 
Murgel) – 26/II–VIII/pril

Spola nista le dva (Nana Weber) – 29‑30/18‑19/č
Pravočasnost vloge – uporaba sredstev telekomunikacijske 

tehnologije – 36/20‑21/sp
Predlogi za izboljšanje položaja oškodovanca v kazenskem 

postopku – 37/24/mo
Petnajstdnevni rok za vložitev pritožbe – kršitev pravice do 

pravnega sredstva? (Rok Čeferin) – 39/9‑10/č
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbo –  

42‑43/22/sp
Spremembe na področju oprostitev sodnih taks (Marko Samardžić) 

– 45/11‑12/č
Dosmrtno zastaranje (Hinko Jenull) – 47/6‑7/č
Neobstoječa oporoka – pretrganje zastaranja – 48/20‑21/sp
Preostale novosti ureditve postopka prisilne poravnave v noveli 

ZFPPIPP‑F (Nina Plavšak) – 49‑50/8–11/č
Dolžna ravnanja naročnika pri sprejemu odločitve o oddaji javnega 

naročila (Tanja Bratina) – 49‑50/II–VI/pril

Romi
Romi, izbrisani, revščina (Irena Vovk) – 21/32/por
Proti prisilni izselitvi Romov (Andreja Tratnik) – 49‑50/32

Rusija
Zločin brez kazni (Špela Kunej) – 45/25‑26/sp
Vsiljevanje prijavljanja demonstracij kot cilj sam po sebi (Nika 

Skvarča) – 45/26/sp

S
samomor

Pomoč pri samomoru (Andreja Tratnik) – 21/25/sp
Samomor pripornika (Andreja Tratnik) – 42‑43/28/sp
samostojni podjetnik posameznik
Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika – 

prenos podjetja na kapitalsko družbo – premoženje podjetnika 
– 14/19–21/sp

Diskriminacija samostojnih podjetnikov pri javnih razpisih –  
21/22/mo

Poenostavljena prisilna poravnava (Nina Plavšak) – 23/6–9/č
Opustitev dolžnega nadzorstva v prekrškovnem pravu (Liljana 

Selinšek) – 28/8‑9/č
Odvetnik in popoldanski s. p. (Odvetniška zbornica Slovenije) – 

37/20/vo
Posredovanje podatkov iz zbirke data retention samostojnemu 

podjetniku – 47/23/mo
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Normative Patterns and Legal Developments in the Social 
Dimension of the EU (Irena Vovk) – 29‑30/38/prik

Obračun in plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja od 
dohodkov iz premoženjskih pravic – 33/III‑IV/erar

Prošnja za pojasnilo glede uporabe 39. člena ZUTD‑A – 33/IV/erar
Davčna obravnava dohodkov iz avtorske pogodbe (Aleš Kaluža) – 

34/15–17/č
Preživljanje polnoletnega brata (Petra Hribar Habjan) – 34/22/vo
Predlog ZDoh‑2M (Irena Vovk) – 34/32/por
Prenova zavarovanja za brezposelnost in ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja (Grega Strban) – 35/17‑18/č
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 35/20/vo
Prost pretok in (de)regulacija zdravstvenih in socialnih storitev? 

(Zoran Skubic) – 35/28‑29/sp
Spremembe ZDoh‑2 naj bi se upoštevale že pri obračunu 

dohodnine za leto 2013 – 36/I‑II/pod
ZDR‑1 in ZUTD ter ZPIZ‑2 z uvodnimi pojasnili (Luka Tičar) – 

36/29–31/prik
Agencijsko delo (Irena Vovk) – 36/32/por
Pet »zapovedi«: peta (Jože Mencinger) – 36/34/č
Vpliv ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam na povračila 

stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke (Irena 
Ilešič Čujovič) – 37/10–12/č

Vsak dohodek šteje (Nana Weber) – 39/32/por
Odklonska ravnanja in zdravje v delovnem okolju (Bećir Kečanović 

in Metoda Dodič Fikfak) – 40‑41/20–22/č
Promocija zdravja na delovnem mestu – 42‑43/I‑II/erar
Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu 

zaposlen manj kot 5 let – 42‑43/III‑IV/erar
Čezmejno zdravljenje pacientov (Lina Burkelc Juras) – 42‑43/37/por
Zdravljenje v tujini (Irena Vovk) – 42‑43/40/por
Normativni temelji socialnih razmerij (Martina Šetinc Tekavc) – 

44/30‑31/prik
Zaposleni pri »agencijah« (Irena Vovk) – 44/32/por
Čezmejno zdravstveno varstvo po novem (Eva Godina) – 45/6–9/č
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce 

(Simona Kamšek) – 45/16/vo
Nastop dela po pogodbi in bolezen (Nana Weber) – 45/16‑17/vo
Prenehanje delovnega razmerja v času porodniškega dopusta (Nana 

Weber) – 45/17/vo
Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju 

trga dela in starševskega varstva – 45/I/erar
Spremembe pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK 

obrazcev) – 45/I–III/erar
Delovno in socialno pravo – zbirka predpisov (Barbara Kresal) – 

45/30‑31/prik
Pravica vojnih veteranov do zdravstvenega varstva – 46/20/sp
Predlagane novosti na področju starševskega varstva (Nataša 

Jamnik in Urša Trtnik) – 47/13–15/č
»Finančna kriza« in Evropska konvencija o človekovih pravicah 

(Katarina Zidar Al‑Mutairi) – 47/II–VIII/pril
Plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje – novela 

ZZVZZ‑M – 47/I–III/erar
Stroški izvajanja ZVZD‑1 so lahko tudi davčno nepriznani –  

48/I‑II/pod
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki pred upokojitvijo (Nana 

Weber) – 49‑50/23/vo
Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz 

drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ‑2 –  
49‑50/I–III/erar

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – 
družbenike po 1. januarju 2014 (splošno pojasnilo) –  
49‑50/III‑IV/erar

Pretapljanje nepremičnin v penzije (Sandi Kodrič) – 49‑50/42/č

Sodišče Evropske unije
Visoke kazni za nespoštovanje sodb (Nana Weber) – 1/24‑25/sp
Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga (Katarina 

Vatovec) – 2/25/sp
Dostop javnosti do internih dokumentov ECB v primežu 

gospodarske krize (Katarina Vatovec) – 3/25‑26/sp
Omejitev uporabe izjeme (pogodbenih) in‑house razmerij na 

področju javnih naročil (Alen Hodnik) – 3/26‑27/sp
Sodelovanje javnosti v postopkih izdaje okoljskih dovoljenj (Zoran 

Skubic) – 3/27‑28/sp
Neskladnost nacionalnih pravil glede postopka vročitve po fikciji z 

Uredbo o vročanju (Judita Dolžan) – 4/26/sp
Preprosta geometrična oblika z banalnimi detajli (še) ne zadostuje 

za znamko Skupnosti (Zoran Skubic) – 4/27/sp
Jubilej ustavnega trenutka Evropske unije (Matej Accetto) – 5/3/uv
Velika strokovna napaka kot element izločitve ponudnikov (Milena 

Basta Trtnik) – 5/15‑16/č

ZPIZ‑2 vzpostavlja nove podlage in stimulacije pri obračunu 
prispevkov – 5/I‑II/pod

Prebivališče ni pogoj za subvencijo (Nana Weber) – 5/28/sp
Pravno‑ekonomska analiza sprememb davčno‑socialne obremenitve 

dohodka v letu 2013 (Jaka Cepec in Vito Vitrih) – 6/II–X/pril
Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od  

1. januarja 2013) – 6/I–IV/erar
Ponovna odmera pokojnine (še enkrat) (France Ocepek) – 

7‑8/20‑21/odm
Materina začasna zadržanost od dela (Klara Zorko) – 7‑8/25‑26/vo
Predčasna pokojnina – ponovna odmera pokojnine – 7‑8/29/sp
Družba je bolna, pozdravimo jo! (Jaka Slokan) – 10/3/uv
Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic (Barbara Kresal) –  

11/3/uv
Usklajevanje pokojnin po ZPIZ‑2 (Nataša Belopavlovič) – 11/21/vo
Znižanje pokojnin različnim skupinam uživalcev pokojnin – 11/21/sp
Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe 

v predpisan register – 11/IV/erar
Prispevki za samozaposlene po ZPIZ‑2 (Janez Tekavc) – 12/9–11/č
Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega 

premoženja starostnikov (David Bogataj in Boštjan Aver) – 
13/6‑8/č

Predlaganje REK‑1 obrazcev v skladu z novelo ZUTD‑A – 13/I/erar
Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) – splošno 

pojasnilo velja od 1. 1. 2013 dalje – 13/II–IV/erar
Doplačevanje socialnovarstvenih storitev iz občinskega proračuna – 

15/21/mo
Davčna obravnava nagrad in povračil stroškov upraviteljev sodnih 

izvedencev, cenilcev, tolmačev in mediatorjev – 15/I–IV/erar
Delovno razmerje in ZDR‑1 (Dominik Kuzma in Lucija Perko Vovk) 

– 16‑17/15–18/č
Sprememba spola v Sloveniji (Nana Weber) – 16‑17/21–23/č
Spremljanje otroka na nevrofizioterapijo (Suzana Peer Kvas) – 

16‑17/26/vo
Poškodba pri delu (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/27‑28/vo
Položaj ekonomsko odvisnih oseb (Tanja Pustovrh Pirnat) – 

19/16‑17/č
Kazniva dejanja s področja delovnega prava in prava socialne 

varnosti (Alenka Mordej) – 20/28/por
Bolniški stalež za otroka, zdravljenega v tujini (Zlatka Markovič) ‑ 

21/18/vo
Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

(Nataša Belopavlovič) – 22/30‑31/prik
ZDR‑1 za večje varstvo delavcev (Nana Weber) – 23/27‑28/por
Starostna pokojnina tujca – izbira med dvema pokojninama – 

24‑25/27‑28/sp
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce 

– 24‑25/II‑III/erar
Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – 

24‑25/III/erar
Društvo za delovno pravo in socialno varnost o novem ZDR‑1 in 

spremenjenem ZUTD (Barbara Kresal) – 24‑25/35/por
Spletni smerokaz: Revija za evropsko ustavnost (Irena Vovk) – 

24‑25/46/prik
Tudi ekonomsko odvisne osebe do delovnega razmerja (Nana 

Weber) – 26/16‑17/odm
Socialne pravice in socialna pravičnost (Grega Strban) – 27/3/uv
Prisilno upokojevanje univerzitetnih profesorjev – v pričakovanju 

odločitve Ustavnega sodišča (Nejc Brezovar) – 27/9‑10/č
Nadomestilo za invalidnost – nova invalidnost – 27/19–21/sp
Obveznost plačila prispevkov za posebne primere zavarovanja tujcev 

– 27/I/erar
REK‑1 obrazci s 1. julijem 2013 – 27/I/erar
Razlaga 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

urejanju trga dela – posredovanje stališča – 27/I‑II/erar
Spremembe obračuna davčnega odtegljaja – REK obrazca po  

1. juliju 2013 – 27/II‑III/erar
Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske 

rente z dedovanjem – 27/IV/erar
Neplačevanje prispevka za šolsko prehrano (Sodelavka PP) – 

28/19/vo
Vprašanje učinkovanja ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča na 

pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (Katarina Rajgelj) – 
29‑30/13–15/č

Zadržanost starša z dela zaradi nege otroka (Tadeja Krajnc) – 
29‑30/21/vo

Odpravnina in prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti za 
pripravnike (Nataša Belopavlovič) – 29‑30/21‑22/vo

Ravnanje DURS‑a v primerih neobračunavanja in neplačila 
prispevkov za socialno varnost primerno? (Jorg Sladič) – 
29‑30/26/mo
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Prost pretok in (de)regulacija zdravstvenih in socialnih storitev? 
(Zoran Skubic) – 35/28‑29/sp

Manj togosti pri pogojevanju dodelitve finančne pomoči za študij v 
tujini (Katarina Vatovec) – 36/23‑24/sp

Načelo najtesnejše zveze pri čezmejnih pogodbah o zaposlitvi po 
pravu EU: izjema ali pravilo? (Zoran Skubic) – 37/26‑27/sp

Potrošniki in zavajajoče poslovne prakse: ko trgovca niti poklicna 
skrbnost ne ekskulpira (Zoran Skubic) – 38/24‑25/sp

Je pravica potnikov do znižanja cene vozovnice v primeru zamude 
vlaka res absolutna? (Zoran Skubic) – 39/28‑29/sp

Ko je zamakajoč avto »zgolj« nebistvena stvarna napaka (Zoran 
Skubic) – 40‑41/35/sp

Judging Europe's Judges: The Legitimacy of the Case Law of the 
European Court of Justice – 40‑41/38/prik

Še o pravici potrošnika tožiti doma: vzročna zveza in čezmejna 
prodaja (Zoran Skubic) – 42‑43/29‑30/sp

V prid večje transparentnosti zakonodajnega procesa v Svetu EU 
(Kristina Kotnik Šumah) – 42‑43/30/sp

Odškodnina za nepremoženjsko škodo bližnjim osebam zaradi smrti 
oškodovanca (Zoran Skubic) – 44/23‑24/sp

Pristojnost v odškodninskem sporu glede odgovornosti članov 
uprave in delničarjev za dolgove družbe (Judita Dolžan) – 
44/24‑25/sp

Za večjo obveščenost potrošnikov o njihovih pravicah (Vid Pavlica) 
– 44/28/por

Prekrški so »kazenske zadeve« po pravu EU (Zoran Skubic) – 
45/21‑22/sp

Omejena možnost neprivilegiranih tožnikov za vložitev ničnostne 
tožbe zoper akte EU (Petra Weingerl) – 45/22‑23/sp

Poenostavitev pogleda na odpravo »formalne nepopolnosti 
ponudbe« (Aleksij Mužina) – 46/23‑24/sp

X, homoseksualec, begunec (Špela Kunej) – 46/24‑25/sp
Paketna potovanja in pravica potrošnika tožiti (doma) (Zoran 

Skubic) – 47/26‑27/sp
Lekarniška dejavnost in temeljna svoboda ustanavljanja po pravu 

EU (Zoran Skubic) – 48/26‑27/sp
Enako obravnavanje vseh vrst življenjskih skupnosti tudi glede 

pravic iz kolektivne pogodbe (Zoran Skubic) – 49‑50/28‑29/sp
Sodišče Evropskega združenja za prosto trgovino
Islandija je upravičeno zavrnila poplačilo tujim varčevalcem (Edita 

Turičnik) – 6/20‑21/sp

sodni register
Identifikacija za DDV tuje pravne osebe, ki ima v Sloveniji 

podružnico – 2. del – 39/I–II/erar
Napačna navedba tožene stranke – 48/II‑III /pod

sodstvo
glej tudi ustavno sodstvo
Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle (Rok 

Čeferin) – 1/10‑11/č
Od Ustavnega sodišča do Metelkove (Dragan Petrovec) – 1/18‑19/č
Neučinkovit sodni sistem – uspešno vodenje? (Marko Šorli) –  

3/3/uv
Vloga na (ne)pristojno sodišče (Nana Weber) – 3/13‑14/č
Sodelovanje javnosti v postopkih izdaje okoljskih dovoljenj (Zoran 

Skubic) – 3/27‑28/sp
Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava (Šime Ivanjko) – 4/3/uv
Radbruchova formula za današnji čas (Robert Smrekar) –  

4/17‑18/odm
In flagranti: Pravna država (Hinko Jenull) – 4/33/č
Razrešenega sodnika pravica (Zoran Skubic) – 5/25‑26/sp
Sklep o rubežu terjatve in sklep o prenosu terjatve v izterjavo ali 

namesto plačila – položaj dolžnikovega dolžnika (Martina Šetinc 
Tekavc) – 6/6‑7/č

Sporazum o pristojnosti sodišč in čezmejno veriženje prodajnih 
pogodb po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/22/sp

K vsebinskim in procesnim izboljšavam (Nana Weber) – 6/25/por
Ad hoc: Človek z grandioznim občutkom za lastno pomembnost 

(Vesna Bergant Rakočević) – 6/29/č
Ustavno dvomljiva širitev pristojnosti strokovnih sodelavcev (Janč 

Ljubimski) – 7‑8/6–8/č
Ugotavljanje sodne pristojnosti in ugovor sklenjenega arbitražnega 

sporazuma (Nataša Cankar) – 7‑8/9–11/č
Materialno procesno vodstvo v sporih majhne vrednosti (Uroš 

Pavlina) – 7‑8/13‑14/č
Izločitev sodnika po zavrnitvi priznanja krivde (Boštjan Polegek) – 

7‑8/18‑19/č
Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek 

(Zlatko Dežman in Anže Erbežnik) – 9/II–VII/pril
Kam je usmerjena sodnikova vest v lastni zadevi? (Janč Ljubimski) 

– 10/6–8/č

Do spremembe sedeža Evropskega parlamenta le s soglasjem 
držav članic (Katarina Vatovec) – 5/26‑27/sp

Prebivališče ni pogoj za subvencijo (Nana Weber) – 5/28/sp
Začasna odredba v okoljskih zadevah (Tanja Pucelj Vidović) – 

6/14‑15/č
Pravica do oskrbe v primeru odpovedi leta zaradi izrednih razmer 

(Vilma Alina Šoba) – 6/21/sp
Sporazum o pristojnosti sodišč in čezmejno veriženje prodajnih 

pogodb po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/22/sp
Nepošteni pogoji potrošniških pogodb – dolžnosti nacionalnih 

sodišč po pravu EU (Zoran Skubic) – 9/21‑22/sp
Ekskluzivne televizijske pravice in nadomestilo za kratke izseke 

(Petra Weingerl) – 9/22‑23/sp
The Function of Public International Law (Irena Vovk) – 9/30/prik
Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska 

notranjepolitična kriza (Maja Brkan) – 10/9–11/č
Vnovič o pravici do odškodnine zaradi zamude v letalskem prometu 

(Katarina Vatovec) – 10/27/sp
Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija 

kazenskopravno naravo (Zoran Skubic) – 11/24‑25/sp
Odbitek obdavčljivega dohodka zaradi izgub (Vilma Alina Šoba) – 

12/23/sp
Sojenje v odsotnosti in izročitev obsojenca na podlagi evropskega 

naloga za prijetje (Zoran Skubic) – 13/28/sp
Izključnost uporabe Uredbe v primeru neposrednega pridobivanja 

dokazov (Judita Dolžan) – 13/29/sp
Splošni (nedovoljeni) pogoji poslovanja in »poštena« cena 

energentov po pravu EU (Zoran Skubic) – 14/24‑25/sp
Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden? 

(Janja Hojnik) – 15/3/uv
Ko zbornični sistem krši konkurenčno pravo EU (Zoran Skubic) – 

16‑17/34/sp
Jezikovne zahteve kot ovira prostemu gibanju delavcev (Katarina 

Vatovec) – 16‑17/35/sp
(Ne)zakonitost obračuna zamudnih obresti terjatev, nastalih zaradi 

kršitev prava EU (Zoran Skubic) – 18/26/sp
Klub odgovarja za svojega »patrona« (Vesna Bergant Rakočević) – 

19/22/sp
»Zaplankanost« občin pri prenosu lastninske pravice nasprotuje 

pravu EU (Zoran Skubic) – 19/23‑24/sp
Dve nagradi za ekipo ljubljanske PF (Helena Uršič) – 19/27/por
Mehanizem okrepljenega sodelovanja pod drobnogledom Sodišča 

EU (Katarina Vatovec) – 20/23‑24/sp
Lex loci (quasi)delicti commissi v luči prava EU (Zoran Skubic) – 

21/24‑25/sp
Razlaga pojma »hendikepiranost« iz Direktive 2000/78/ES (Katarina 

Vatovec) – 22/24/sp
Evidenca delovnega časa in osebni podatki delavcev po pravu EU 

(Zoran Skubic) 22/25‑26/sp
50 let sodbe v zadevi Van Gend & Loos (Ana Vlahek) –  

22/28‑29/por
Še o nepoštenih pogojih potrošniških pogodb: ko prekluzija 

dokazov in stvarna pristojnost nista (več) pomembni (Zoran 
Skubic) – 23/24‑25/sp

Najemniki in splošni (nepošteni) pogoji poslovanja (Zoran Skubic) – 
24‑25/31‑32/sp

Varstvo konkurence: ko te ne pravno mnenje odvetnika niti odločba 
nacionalnega organa ne obvaruje pred kršitvijo prava EU 
(Zoran Skubic) – 26/25‑26/sp

V imenu interesov državne varnosti … (Katarina Vatovec) –  
27/22/sp

Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture (Petra Ferk) – 
27/II–VIII/pril

Pravica do zasebne reprodukcije in varstvo intelektualnih pravic po 
pravu EU (Zoran Skubic) – 28/23‑24/sp

Široka razlaga Direktive 2000/78/ES in favorem hendikepiranih 
oseb (Katarina Vatovec) – 28/24‑25/sp

Sodba Sodišča EU proti Sloveniji zaradi kršitve železniške 
zakonodaje EU (Janja Hojnik) – 29‑30/30‑31/sp

Regulirani poklici in (zadostne) poklicne kvalifikacije po pravu EU 
(Zoran Skubic) – 29‑30/32‑33/sp

Dostop javnosti do dokumentov EU v Republiki Sloveniji (Martin 
Dekleva) – 31‑32/9–11/č

Kaznivo dejanje prevoznika ni višja sila po pravu EU (Zoran Skubic) 
– 31‑32/30‑31/sp

Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu starševskega dopusta 
zaradi gospodarskih težav (Katarina Vatovec) – 31‑32/31‑32/sp

Je lahko uporaba internetnih domen in metaoznak po pravu EU 
(tudi) zavajajoče oglaševanje? (Zoran Skubic) – 33/26‑27/sp

Insolventnost zavarovatelja avtomobilske odgovornosti in 
odgovornost držav članic (Zoran Skubic) – 34/26/sp
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Čustvena sodišča (Rosana Lemut Strle) – 42‑43/3/uv
Portal eSodstvo – kaj bi se morali (bolj) naučiti (v zvezi z 

delovanjem elektronske zemljiške knjige) (Jasminka Jaša Trklja) 
– 42‑43/13‑14/odm

Še o bedakih, fašistih in obsojenem Božičku (Leon Recek) – 
42‑43/15‑16/odm

Slovensko sodstvo v številkah (Nika Skvarča) – 42‑43/34/por
Comparative Reasoning in European Supreme Courts (Irena Vovk) 

– 42‑43/38/prik
Ad hoc: Odgovorni smo kot posamezniki! (Vesna Bergant 

Rakočević) – 42‑43/41/č
Zdravniške ali pravniške napake? (Aleš Galič) – 44/6–9/odm
Pogled na priznanje izraelske sodbe – odškodninska odgovornost 

zdravnika (Janez Tekavc) – 44/10–12/odm
Rešitve za e‑sodstvo, ki bo v pomoč, ne v breme (Nana Weber) – 

44/15/por
Spremembe na področju oprostitev sodnih taks (Marko Samardžić) 

– 45/11‑12/č
Dan republike (Ciril Ribičič) – 45/29/por
Denarno kaznovanje strank (Martina Šetinc Tekavc) – 46/9‑10/č
V slovenskem sodstvu ni prostora za pesimizem (Nika Skvarča) – 

47/29/por
Konec samovolje bančnih upnikov? (Igor Vuksanović) – 48/13‑14/č
Ad hoc: Tišina, snemamo! (Vesna Bergant Rakočević) – 48/33/č

solidarnost
Ad hoc: Lačni otroci, požrešni otroci (Vesna Bergant Rakočević) – 

1/33/č
Socialno podjetništvo v Sloveniji – priložnost ali utopija? (Jasmina 

Tkalčič) – 36/10‑11/č
Spletni smerokaz: Podari malice (Irena Vovk) – 42‑43/46/prik
Kriza zahteva krepitev človekovih pravic (Matija Žgur) –  

49‑50/36/por

solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 35/20/vo
Vpliv ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam na povračila 

stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke (Irena 
Ilešič Čujovič) – 37/10–12/č

sovražni govor
Sovražni govor in kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, 

nasilja in nestrpnosti (Nina Židanik) – 10/16–18/č
Rubikon med svobodo izražanja in sovražnim govorom (Urška 

Makovec, Jelena Malnar) – 21/28/por
Poglabljanje krize pogublja človekove pravice (Nika Skvarča) – 

27/27‑28/por

Splošno sodišče
Acta pred luksemburškim Splošnim sodiščem (Katarina Vatovec) – 

24‑25/32‑33/sp
Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture (Petra Ferk) – 

27/II–VIII/pril
Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva 

etapa postopkov (Saša Sever) – 33/II–VI/pril
Dokončen poraz FIFA in UEFA (Vesna Bergant Rakočević) – 

33/27‑28/sp

Srbija
Razkritje podatkov obveščevalne službe (Nika Skvarča) –  

29‑30/33/sp

statistika
Sodni zaostanki (Irena Vovk) – 35/32/por
Več zakonov, več tatov in razbojnikov (Sandi Kodrič) – 38/34/č
Opazovanje dejanskega pravdnega uspeha strank – primer 

pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani (France 
Ocepek in Marko Pahor) – 39/II–VIII/pril

5.006 – 25.185 – 47.532 (Jože Mencinger) – 39/33/č
Slovensko sodstvo v številkah (Nika Skvarča) – 42‑43/34/por
V slovenskem sodstvu ni prostora za pesimizem (Nika Skvarča) – 

47/29/por

stavka
Odgovornost države za nezakonito okupirane nekdanje Renaultove 

prostore (Andreja Tratnik) – 31‑32/29‑30/sp

stečaj
glej insolvenčno pravo

Sosed o lastniški posesti soseda v postopku vzpostavitve 
zemljiškoknjižne listine (Maja Knez) – 11/14‑15/č

Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (Luka Vavken) – 
12/6–9/č

Kako se pogajati v kazenskem postopku? (Andreja Tratnik) –  
12/II–VIII/pril

Prekrški znova pod strasbourškim kladivom (Zoran Skubic) – 
12/27‑28/sp

Za medgeneracijsko pravičnost v sodstvu (Hinko Jenull) – 13/3/uv
Sojenje v odsotnosti in izročitev obsojenca na podlagi evropskega 

naloga za prijetje (Zoran Skubic) – 13/28/sp
Nadaljevanje Lukende? (Irena Vovk) – 13/32/por
Legenda in resnica o nagradah in stroških v stečajnih postopkih 

(Maja Lajevec) – 15/II–VIII/pril
Ureditvene začasne odredbe: pregled sodne prakse (Uroš Pavlina) 

– 16‑17/9‑10/č
(Ne)učinkovitost instituta seznama dolžnikovega premoženja v 

izvršilnem postopku (Franci Krivec) – 16‑17/11‑12/č
Sodišče mora sklep o začetku postopka skrbno obrazložiti – 

18/22/mo
Ad hoc: Vsi bi bili radi Švicarji, nihče pa Wilhelm Tell (Vesna 

Bergant Rakočević) – 18/33/č
Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku: pravni in 

kriminalitetnopolitični vidiki (Aleš Završnik) – 20/29‑30/č
Odvzem prostosti v postopku ugotavljanja dolžnikovega premoženja 

(Mojca Strašek Dodig) – 21/10‑11/č
Spletni smerokaz: Sodni svet (Irena Vovk) – 21/38/prik
Kladivo čarovnic – o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični 

republiki (Anže Erbežnik) – 22/13–15/č
Več nadzora (Irena Vovk) – 22/32/por
Z obrobja postave: Kakšna je vaša diagnoza, gospod minister? 

(Tomaž Pavčnik) – 22/33/č
Institucionalna podhranjenost slovenskega sodnega sveta (Marko 

Novak) – 23/17‑18/č
Predvajanje prisluhov na glavni obravnavi – 23/21/mo
The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges (Irena 

Vovk) – 23/30/prik
Ad hoc: Zakaj meni nihče ne piše sodb v Murglah? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 23/33/č
Nedomišljene sodne reforme (Irena Vovk) – 24‑25/37/por
Volilni spor (Matija Žgur) – 24‑25/38‑39/prik
Premladi sodniki – prestari predsedniki (Luka Vavken) – 26/11‑12/č
V iskanju Herkulesa (Nika Skvarča) – 26/29‑30/por
Kriza vrednot in prava (Irena Vovk) – 26/32/por
Neupravičen zastoj v kazenskem postopku – 28/21/mo
Gender and Judging (Irena Vovk) – 28/30/prik
Z obrobja postave: Učinek klišejev v obrazložitvah (Tomaž Pavčnik) 

– 28/33/č
Je sodna reforma izraz strahu pred učinkovitim sodstvom? (Janja 

Roblek) – 29‑30/3/uv
Ad hoc: Notranja rezerva (Vesna Bergant Rakočević) – 29‑30/41/č
Skupinske tožbe po evropsko – na poti k poenotenemu sistemu 

tudi za kolektivne odškodninske tožbe (Verica Trstenjak in Petra 
Weingerl) – 31‑32/6–9/č

In flagranti: Zaveza (Hinko Jenull) – 34/33/č
Predhodne odredbe in insolvenčni postopki (Dida Volk) –  

35/II–VII/pril
Sodni zaostanki (Irena Vovk) – 35/32/por
Forum non conveniens in priznavanje (ter izvršitev) sodnih odločb 

iz neevropskih držav iz pravnega sistema common law pred 
slovenskimi sodišči (Jorg Sladič) – 36/III–VII/pril

Ad hoc: Napačna interpretacija (Vesna Bergant Rakočević) – 
36/33/č

Dejavno razumevanje prava (Ob začetku novega študijskega leta) 
(Marijan Pavčnik) – 37/3/uv

Stranka ne more biti hkrati na dveh narokih – 38/22/mo
Reflections on Judging (Irena Vovk) – 38/30/prik
Pomilostitev ne sme biti revizija sodne odločbe (Zvonko Fišer) – 

39/3/uv
Opazovanje dejanskega pravdnega uspeha strank – primer 

pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani (France 
Ocepek in Marko Pahor) – 39/II–VIII/pril

(Ustavno)sodno odločanje (Luigi Varanelli – 39/30‑31/prik
Portal e‑Sodstvo – kaj smo se naučili in kako naprej? (Pavel 

Reberc) – 40‑41/10–12/č
Pomilostitev kot (ne)izogibna revizija sodne odločbe? (Dragan 

Petrovec) – 40‑41/22‑23/odm
Vračilo pripravniških plač in PDI (Ministrstvo za pravosodje, Kabinet 

– odnosi z javnostmi) – 40‑41/27/vo
Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera 

(Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič) – 40‑41/II–V/pril
Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice (Barbara Nerat in Miran 

Pustoslemšek) – 40‑41/V–VII/pril
Za spremembo proračuna (Nana Weber) – 40‑41/40/por
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Rubikon med svobodo izražanja in sovražnim govorom (Urška 
Makovec, Jelena Malnar) – 21/28/por

Freedom of Expression – Essays in honour of Nicolas Bratza, 
President of the European Court of Human Rights (Irena Vovk) 
26/30/prik

Meje svobode tiska (Janez Tekavc) – 28/30‑31/prik
Pravne razlike med tiskano in digitalno obliko časopisa (Nika 

Skvarča) – 31‑32/28/sp
Obsojeni Božiček (Matej Avbelj) – 34/10–12/č
Z obrobja postave: Ura resnice (Tomaž Pavčnik) – 35/33/č
Bedaki, fašisti in obsojeni Božiček (Leon Recek) – 37/17‑18/odm
Otroci v medijih (Nika Skvarča) – 38/28/por
Jeziček tehtnice zopet v smer svobode izražanja (Matej Cerar) – 

40‑41/32/sp
Kolizija med pravico do zasebnosti in svobodo (rumenega) tiska 

(Aleš Velkaverh) – 42‑43/27‑28/sp
Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev (Matej 

Cerar) – 44/22‑23/sp
Paradoksi: iAnonimnost (Aleš Završnik) – 44/33/č

Š
šikaniranje (na delovnem mestu)

glej mobing

škoda
glej tudi odgovornost
Pomanjkljiva trditvena podlaga – 21/I–IV/pod
Obseg škode v pogodbenem odnosu s poudarkom na vprašanju 

(ne)priznanja nepremoženjske škode (France Ocepek) –  
28/II–VIII/pril

Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva 
etapa postopkov (Saša Sever) – 33/II–VI/pril

Insolventnost zavarovatelja avtomobilske odgovornosti in 
odgovornost držav članic (Zoran Skubic) – 34/26/sp

Sodišča o »dobrih ljudeh, ki so se enkrat spozabili« (Sandi Kodrič) 
– 34/34/č

Sprememba rente (Renata Jakopanec Levart) – 37/13‑14/č
»Posebno nevarno opravilo« v splošnih pogojih zavarovalniških 

pogodb (Edita Turičnik) – 38/11‑12/č
Odškodnina za nepremoženjsko škodo bližnjim osebam zaradi smrti 

oškodovanca (Zoran Skubic) – 44/23‑24/sp
Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi 

proti Estoniji (Špelca Mežnar) – 46/6–8/č
Paketna potovanja in pravica potrošnika tožiti (doma) (Zoran 

Skubic) – 47/26‑27/sp

šolstvo
glej tudi študenti
Izraba letnega dopusta v osnovni šoli (Nataša Belopavlovič) –  

1/19/vo
Videonadzor brez shranjevanja posnetkov – 1/22/mo
Soglasje o uporabi osebnih podatkov otroka v anketi – 1/22/mo
Ad hoc: Lačni otroci, požrešni otroci (Vesna Bergant Rakočević) – 

1/33/č
Starši v sestavi sveta javnega zavoda (Sodelavka PP) – 2/20/vo
Odškodninska odgovornost zavoda – začetek teka zastaralnega 

roka – 2/21/sp
Dodatna strokovna pomoč za starše z otroki s posebnimi potrebami 

(Sodelavka PP) – 3/21/vo
Omejitev sklepanja avtorskih pogodb po ZUJF (Nataša Belopavlovič) 

– 4/20/vo
Financiranje stroškov prevoza osnovnošolcev po nevarnih poteh – 

5/24‑25/sp
Snemanje učencev za izobraževanje učiteljev – 7‑8/32‑33/mo
Uporaba diktafona pri pouku – 10/20/mo
Simbol česa je prazna stena? (Aleš Novak) – 12/16–18/č
Še o prazni steni in pluralizmu (Janez Pogorelec) – 13/19/odm
Razpis izpitov za izobraževanje na domu (Staša Račnik) – 13/22/vo
Pluralizem, ki ga omogočajo prazne stene (Aleš Novak) –  

14/16–18/odm
Izdajanje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil (Sodelavka 

PP) – 14/19/vo
Pouk za učence tujce (Sodelavka PP) – 15/18/vo
Obiski staršev pri pouku (Sodelavka PP) – 15/18/vo
Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Nina Dvoršek) – 

16‑17/26‑27/vo
Namesto praznine: vsebinski liberalizem (Matej Avbelj) –  

18/16–18/odm
Šolanje invalidnega otroka na domu (Staša Račnik) – 21/17‑18/vo

stvarno pravo
glej tudi lastninska pravica, nepremičnine in zemljiška knjiga
Nekaj dodatnih premislekov k stvarnopravnim izhodiščem pri 

prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Miha Juhart) – 
2/6–9/č

Sosed o lastniški posesti soseda v postopku vzpostavitve 
zemljiškoknjižne listine (Maja Knez) – 11/14‑15/č

Zloraba zemljiškega dolga (Hinko Jenull) – 14/6–9/č
Vzpostavitev etažne lastnine – uporaba SPZ in ZVEtL –  

15/20‑21/sp
Zlorabe stvarnega prava ne le pri zemljiškem dolgu (Nana Weber) 

– 15/28‑29/por
Stvarne pravice na javnem premoženju, javno‑zasebno partnerstvo 

(koncesije) in javna naročila (Aleksij Mužina) – 16‑17/6–8/č
Zemljiški dolg in zlorabe (Igor Vuksanović) – 16‑17/II–VI/pril
Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo (Nadija Šuler) – 

18/14–16/č
Naloga izvedenca urbanistične stroke pri določanju pripadajočega 

zemljišča k stavbi, zgrajeni pred 1. januarjem 2003 (Jana 
Malenšek) – 19/8–11/č

Upokojitev pri 80‑ih (Nana Weber) – 20/26‑27/por
Zakup kmetijskih zemljišč kot neizrabljen proračunski vir (Nadija 

Šuler) – 24‑25/11‑12/č
Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose (Nana Weber) – 

24‑25/36‑37/por
Razpolaganje občine s parcelo v družbeni lastnini (Matija Damjan) 

– 27/18‑19/vo
Tožbeni zahtevek za ugotovitev solastninskega deleža na 

nepremičnini – sosporništvo – 29‑30/22‑23/sp
Stvarnopravno varstvo pred imisijami – solastnina ‑ nujno 

sosporništvo – 29‑30/23–25/sp
Ukinitev zemljiškega dolga – korak nazaj (Andrej Ekart) – 36/3/uv
Lastninske oblike v agrarni skupnosti (Nadija Šuler) – 37/14‑15/č
Pogodba o medsebojnih razmerjih (Anita Dolinšek) – 38/II–VIII/pril
Notarska prodaja zastavljene nepremičnine – nov krizni as iz 

zakonodajalčevega rokava? (Janč Ljubimski) – 42‑43/6–9/č
Z notarsko prodajo do pospešenega poplačila dolgov – 44/I‑II/pod
Notarska prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve hipoteke (Nina 

Plavšak) – 45/II–VIII/pril
Še o notarski prodaji zastavljene nepremičnine (Janč Ljubimski) – 

46/11–13/odm
Kdaj imetnik služnosti postane davčni zavezanec za nepremičninski 

davek (Jernej Podlipnik) – 49‑50/12‑13/č
Tožba za odstranitev gradbenega objekta v skupnih prostorih 

večstanovanjske stavbe – ničnost prodajne pogodbe – močnejši 
pravni naslov – 49‑50/25–28/sp

Svet Evrope
PRAVičnO: Policijsko nasilje (Ciril Ribičič) – 20/33/č

Svet Evropske unije
V prid večje transparentnosti zakonodajnega procesa v Svetu EU 

(Kristina Kotnik Šumah) – 42‑43/30/sp
Varnostno‑obveščevalne službe na prepihu (Nataša Pirc Musar) – 

48/9‑10/č

Svetovna trgovinska organizacija
World Trade Law – Text, Materials and Commentary (Irena Vovk) – 

2/30/prik
Trgovinska vojna med EU in Kitajsko ali kdo je bolj odvisen od 

koga? (Janja Hojnik) – 24‑25/15–17/č
Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost (Matjaž 

Tratnik) – 26/30‑31/prik
Sveženj dogovorov devete ministrske konference WTO – dejanski 

uspeh ali začasna rešitev? (Irena Peterlin) – 49‑50/19‑20/č

svoboda izražanja
Od Ustavnega sodišča do Metelkove (Dragan Petrovec) – 1/18‑19/č
Kako svobodno je pravzaprav »čivkanje« (Rosana Lemut Strle) – 

3/11‑12/č
Tehtanje med svobodo izražanja in avtorskimi pravicami (Andreja 

Tratnik) – 9/28‑29/sp
Pravica do svobode izražanja na svetovnem spletu v luči prakse 

ESČP (Polona Farmany) – 14/14‑16/č
Da politični satiri! (Andreja Tratnik) – 15/23/sp
Snemanje policije s strani občanov – 18/23/mo
Prepoved oglaševanja organizacije za varstvo živali (Nika Skvarča) 

– 18/25/sp
(Ne)sorazmernost preiskovalnih ukrepov za ugotovitev istovetnosti 

novinarja (Andreja Tratnik) – 20/21‑22/sp
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Švedska
Saga Piratskega zaliva (Nika Skvarča) – 13/27/sp
Kršitev človekovih pravic zaradi prodaje stanovanjske hiše na javni 

dražbi (Aleš Velkaverh) – 33/24‑25/sp
Švedi preveč liberalni pri dopuščanju skrivnega snemanja (Andreja 

Tratnik) – 47/24‑25/sp

Švica
Gladovna stavka zapornika (Andreja Tratnik) – 19/26‑27/sp
Pomoč pri samomoru (Andreja Tratnik) – 21/25/sp
Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice –  

22/III/erar
Švica zapira vrata tudi za otroke (Andreja Tratnik) – 34/27‑28/sp

T
takse

Priprava na postopek oddaje javnega naročila (Milena Basta Trtnik) 
– 19/II–VI/pril

Ob napovedanih spremembah ZST‑1 – utrip sodne prakse (Jasna 
Murgel) – 26/II–VIII/pril

Kriza vrednot in prava (Irena Vovk) – 26/32/por
Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja (Primož 

Feguš) – 27/11–13/č
Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe (Jasna Murgel) – 

29‑30/10–12/č
Popravek članka: Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe 

(Jasna Murgel) – 31‑32/20/č
Novela ZPVPJN ali kako vsaka nova vlada spremeni takse za 

vložitev revizijskega zahtevka (Maja Potočnik) – 33/15‑16/č
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbo –  

42‑43/22/sp
Spremembe na področju oprostitev sodnih taks (Marko Samardžić) 

– 45/11‑12/č
Prisilna izterjava preživninskih terjatev – odprti problemi v teoriji in 

praksi (Anja Drev) – 46/II–VIII/pril

telekomunikacije
Podatki o službenih telefonih za občinski svet – 2/22/mo
Virtualni svet ni vse (Sandi Kodrič) – 2/34/č
Kako svobodno je pravzaprav »čivkanje« (Rosana Lemut Strle) – 

3/11‑12/č
Sorazmernost pri obveščanju o neplačilu zapadlih obveznosti – 

4/24/mo
Podatki o komunikaciji za prekrške – 7‑8/33/mo
Paradoksi: Veliki podatki (Aleš Završnik) – 7‑8/41/č
Ekskluzivne televizijske pravice in nadomestilo za kratke izseke 

(Petra Weingerl) – 9/22‑23/sp
PRAVičnO: Tudi mi smo tujci (Ciril Ribičič) – 14/29/č
Zakonitost uporabe avtokamer (Jure Logar) – 19/18/vo
Predvajanje prisluhov na glavni obravnavi – 23/21/mo
Ali naslov IP spada med podatke o naročniku – 23/21/mo
Dvig DDV in veljavnost naročniške pogodbe (Mark Pohar) – 

24‑25/8–10/č
Paradoksi: Kategorični sum (Aleš Završnik) – 24‑25/41/č
Posredovanje dohodnih klicev – 29‑30/24/mo
Arhiviranje tvitov v lastni podatkovni bazi in ponujanje komentiranja 

– 31‑32/24/mo
Kam je odšlo načelo sorazmernosti? (Nataša Pirc Pusar) – 33/3/uv
Dostop do lastnih lokacijskih podatkov pri operaterju – 33/21/mo
(Ne)upravičenost povrnitve stroškov detektivskih storitev v primeru 

uporabe sledilnega sistema GPS (Judita Dolžan) –  
33/22‑23/sp

Dokončen poraz FIFA in UEFA (Vesna Bergant Rakočević) – 
33/27‑28/sp

Pravočasnost vloge – uporaba sredstev telekomunikacijske 
tehnologije – 36/20‑21/sp

Paradoksi: Nadzorstveno‑industrijski kompleks (Aleš Završnik) – 
37/33/č

Pritožba in telefaks (Pija Okoren) – 38/15–17/č
Objava telefonske številke v telefonskem imeniku – 38/21/mo

teorija prava
Paradoksi: Revolt skozi Freuda in Kelsna (Aleš Završnik) – 2/33/č
Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno 

življenje (Marko Novak) – 37/29/por
Argumentacija v pravu (tretja izdaja) (Matija Žgur) –  

48/3030‑31/prik

Pisno preverjanje znanja osnovnošolcev (Sodelavka PP) – 22/19/vo
Šolski okoliš (Sodelavka PP) – 23/20/vo
Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Jasna 

Murgel) – 23/II–VIII/pril
Neplačevanje prispevka za šolsko prehrano (Sodelavka PP) – 

28/19/vo
Spremljevalec otroka v šoli (Aleš Potočnik) – 31‑32/21‑22/vo
Sprememba šolske zakonodaje – snemanje učencev med poukom 

– 34/23/mo
Sodišča o »dobrih ljudeh, ki so se enkrat spozabili« (Sandi Kodrič) 

– 34/34/č
Nadzor otrok prek storitve e‑obveščanja, ki jo ponujajo osnovne in 

srednje šole – 36/19/mo
S »preskokom« letnika kaznovana pri višini Zoisove štipendije – 

38/23/mo

Španija
Visoke kazni za nespoštovanje sodb (Nana Weber) – 1/24‑25/sp
V iskanju optimalnega modela slabe banke (Peter Merc) –  

11/II–VIII/pril
Novo omejevanje procesnih jamstev obdolženega: tokrat pravice do 

zasliševanja prič (Nika Skvarča) – 11/23‑24/sp
Nezagotovitev prilagoditve delovnega časa materi majhnega otroka 

je diskriminacija (Andreja Tratnik) – 16‑17/31/sp
Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji –  

22/I‑II/erar

šport
Domači forum ni pomagal Lanceu Armstrongu (Blaž Bolcar) – 

7‑8/35/por
Ekskluzivne televizijske pravice in nadomestilo za kratke izseke 

(Petra Weingerl) – 9/22‑23/sp
Preventivno pridržanje huligana je lahko zakonito (Matej Cerar) – 

12/26/sp
Smučajmo vsi! (Vesna Bergant Rakočević) – 12/33/č
Klub odgovarja za svojega »patrona« (Vesna Bergant Rakočević) – 

19/22/sp
Športni duh in medikalizacija protidopinga (Matej Cerar) – 20/27/por
Kruha ali iger (Nika Skvarča) – 23/32/por
Fotografiranje tekme – 28/22/mo
Dokončen poraz FIFA in UEFA (Vesna Bergant Rakočević) – 

33/27‑28/sp
Dopustnost objave fotografije otroka znane osebnosti (Judita 

Dolžan) – 34/25/sp
Obdavčenje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov – 

nerezidentov – 35/II–IV/erar
Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o 

izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – 
kulturni sporazumi – 37/IV/erar

študenti
Odgovornost za zapozneli odgovor centra za socialno delo (Tadeja 

Krajnc) – 7‑8/26/vo
Dohodnina – vzdrževani družinski člani – 11/III‑IV/erar
Drugo državno tekmovanje Prav(n)a rešitev (Žiga Perović) –  

14/25/por
Spletni smerokaz: Pravo za vse (Irena Vovk) – 15/38/prik
Kazensko pravo – splošni del, 6. izdaja (Andreja Tratnik) – 

18/30‑31/prik
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (Mojca Borštnar, Katarina Ferlin, Lara 

Jalovec, Urša Kranjc, Nataša Levstek, Ajda Mikuš, Maja Novak, 
Veronika Rojs, Anže Singer in Natalija Vek) – 19/11–13/č

Dve nagradi za ekipo ljubljanske PF (Helena Uršič) – 19/27/por
Nabor osebnih podatkov na enotni študentski izkaznici – 20/20/mo
Rubikon 2013 (Toni Matoh) – 20/28/por
Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2 

– 24‑25/IV/erar
Uspeh slovenske ekipe na tekmovanju THEMIS (Nataša Strnad, Vid 

Pavlica in Mitja Zakrajšek) – 26/29/por
PRAVičnO: Sinergija (Ciril Ribičič) – 26/33/č
Dolžnost preživljati otroka, ki se šola – 35/23/mo
Manj togosti pri pogojevanju dodelitve finančne pomoči za študij v 

tujini (Katarina Vatovec) – 36/23‑24/sp
Dejavno razumevanje prava (Ob začetku novega študijskega leta) 

(Marijan Pavčnik) – 37/3/uv
Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno 

življenje (Marko Novak) – 37/29/por
Prejemniki štipendij za študij v tujini nezaposljivi v Sloveniji – 

40‑41/29/mo
Argumentacija v pravu (tretja izdaja) (Matija Žgur) –  

48/30‑31/prik
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Obveznost plačila prispevkov za posebne primere zavarovanja tujcev 
– 27/I/erar

Obdavčenje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov – 
nerezidentov – 35/II–IV/erar

Spremembe ZDoh‑2 naj bi se upoštevale že pri obračunu 
dohodnine za leto 2013 – 36/I‑II/pod

Turčija
Svoboda širjenja in prejemanja vesti na internetu (Žiga Dolhar) – 

3/30/sp
Kršitev domneve nedolžnosti z nespretnim izražanjem (Andreja 

Tratnik) – 35/27‑28/sp

tvegan kapital
Tveganje korupcije (Jože Mencinger) – 4/34/č

U
Ukrajina

Razrešenega sodnika pravica (Zoran Skubic) – 5/25‑26/sp

upokojitev
Spletni smerokaz: Datum upokojitve (Irena Vovk) – 1/38/prik
Obračun in plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje (Tanja 

Pustovrh Pirnat) – 2/9‑10/č
Ponovna odmera pokojnine (Tanja Pustovrh Pirnat) – 4/18‑19/č
Odpravnina po 188. členu ZUJF – 4/II/erar
ZPIZ‑2 vzpostavlja nove podlage in stimulacije pri obračunu 

prispevkov – 5/I‑II/pod
Ponovna odmera pokojnine (še enkrat) (France Ocepek) – 

7‑8/20‑21/odm
Predčasna pokojnina – ponovna odmera pokojnine – 7‑8/29/sp
Kam je usmerjena sodnikova vest v lastni zadevi? (Janč Ljubimski) 

– 10/6–8/č
Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

(Nataša Belopavlovič) – 22/30‑31/prik
Prisilno upokojevanje univerzitetnih profesorjev – v pričakovanju 

odločitve Ustavnega sodišča (Nejc Brezovar) – 27/9‑10/č
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 33/20‑21/vo
ZDR‑1 in ZUTD ter ZPIZ‑2 z uvodnimi pojasnili (Luka Tičar) – 

36/29–31/prik
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce 

(Simona Kamšek) – 45/16/vo
Pretapljanje nepremičnin v penzije (Sandi Kodrič) – 49‑50/42/č

upravni postopek
Pravica do pregleda (upravnih) dokumentov v ustavni demokraciji in 

njene omejitve (Polonca Kovač) – 1/II–VI/pril
Ponovna odmera pokojnine (Tanja Pustovrh Pirnat) – 4/18‑19/č
Ponovna odmera pokojnine (še enkrat) (France Ocepek) – 

7‑8/20‑21/odm
Odgovornost za zapozneli odgovor centra za socialno delo (Tadeja 

Krajnc) – 7‑8/26/vo
Javni interes delovanja društev in zavodov po presoji občin – med 

(arbitrarno) nujo in zakonitostjo (Polonca Kovač in Matjaž 
Remic) – 11/8‑9/č

Izdajanje upravnih odločb kot vidik uresničevanja človekovih pravic 
(Erik Kerševan) – 12/14–16/č

Odprava upravne odločbe v pritožbenem postopku in odškodninska 
odgovornost javnih oblasti (Martin Dekleva) – 21/13‑14/č

Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih 
informativnih izračunov (Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 
26/9–11/č

Vodno soglasje in molk organa (Adrijana Viler Kovačič) –  
26/15‑16/č

Spletni smerokaz: Stop birokraciji (Irena Vovk) – 26/38/prik
Procesna revolucija (Irena Vovk) – 27/32/por
Samostojnost odločanja na področju skrbništva (Nada Caharijaz 

Ferme) – 29‑30/16‑17/č

upravni spor
glej tudi javno dobro, lokalna samouprava, pravo varstva okolja, 

upravno procesno pravo in urejanje prostora
Začasna odredba v okoljskih zadevah (Tanja Pucelj Vidović) – 

6/14‑15/č
Alternativno reševanje davčnih sporov (Aleš Zalar) – 27/6–8/č

upravno pravo
Spola nista le dva (Nana Weber) – 29‑30/18‑19/č

terminologija
glej jezik

terorizem
Obsodba nezakonite izročitve terorističnega osumljenca (Andreja 

Tratnik) – 1/26–28/sp
PRAVičnO: Tudi mi smo tujci (Ciril Ribičič) – 14/29/č
Paradoksi: Nadzorstveno‑industrijski kompleks (Aleš Završnik) – 

37/33/č
Terrorism and Human Rights (Irena Vovk) – 49‑50/38/prik 

tožilstvo
Pravo ni moda (Irena Vovk) – 3/32/por
Dolgega dneva potovanje v nič? (Zvonko Fišer) – 9/3/uv
Prenos upravnih nalog v zvezi z državnim tožilstvom – 9/19‑20/sp
Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek 

(Zlatko Dežman in Anže Erbežnik) – 9/II–VII/pril
Kako se pogajati v kazenskem postopku? (Andreja Tratnik) –  

12/II–VIII/pril
Zloraba zemljiškega dolga (Hinko Jenull) – 14/6‑9/č
Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku: pravni in 

kriminalitetnopolitični vidiki (Aleš Završnik) – 20/29‑30/č
Uspešno tožilstvo (Irena Vovk) – 20/32/por
Hilda (Zvonko Fišer) – 22/3/uv
Preslepitve na meji in onkraj pregona (Andreja Tratnik) –  

23/29/prik
Evropski javni tožilec (Irena Vovk) – 29‑30/40/por
Evropski javni tožilec: zdaj gre (zares) zares! (Primož Gorkič) –  

34/II–VI/pril
ZOPNI‑A (Irena Vovk) – 46/32/por

transportno pravo
glej prevozno pravo

trg finančnih instrumentov
glej gospodarsko pravo in vrednostni papirji

trgovinsko pravo
Skupno evropsko prodajno pravo – mar v B2B že ne obstaja? 

(Marko Djinović in Andrej Friedl) – 7‑8/II–V/pril
Rotterdamska pravila za večjo konkurenčnost koprskega pristanišča 

(Boris Jerman) – 11/28/por
The Proposed Common European Sales Law – The Lawyers' View 

(Irena Vovk) – 13/30/prik
Obstoj prekrška – prijava podaljšanega obratovalnega časa – 

narava poslovne dejavnosti – 16‑17/28‑29/sp 
World Trade Law after Neoliberalism – Reimagining the Global 

Economic Order (Irena Vovk) – 20/30/prik
Caveat venditor (Sandi Kodrič) – 22/34/č
Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije (Andrej Friedl) – 

24‑25/6–8/č
Trgovinska vojna med EU in Kitajsko ali kdo je bolj odvisen od 

koga? (Janja Hojnik) – 24‑25/15–17/č
Acta pred luksemburškim Splošnim sodiščem (Katarina Vatovec) – 

24‑25/32‑33/sp
Kaznivo dejanje prevoznika ni višja sila po pravu EU (Zoran Skubic) 

– 31‑32/30‑31/sp
Potrošniki in zavajajoče poslovne prakse: ko trgovca niti poklicna 

skrbnost ne ekskulpira (Zoran Skubic) – 38/24‑25/sp
Sveženj dogovorov devete ministrske konference WTO – dejanski 

uspeh ali začasna rešitev? (Irena Peterlin) – 49‑50/19‑20/č

trženje
Prenos baze in dejavnosti na hčerinsko podjetje – 4/24/mo
Kruha ali iger (Nika Skvarča) – 23/32/por
Je lahko uporaba internetnih domen in metaoznak po pravu EU 

(tudi) zavajajoče oglaševanje? (Zoran Skubic) – 33/26‑27/sp
Nakup zbirke elektronskih naslovov – 36/19/mo
Neposredno trženje in varstvo osebnih podatkov – 37/22/mo

tujci
Postopek za dodelitev brezplačne pravne pomoči se je zavlekel 

zaradi različnega razlaganja zakona – 14/21/mo
PRAVičnO: Tudi mi smo tujci (Ciril Ribičič) – 14/29/č
Pouk za učence tujce (Sodelavka PP) – 15/18/vo
»Zaplankanost« občin pri prenosu lastninske pravice nasprotuje 

pravu EU (Zoran Skubic) – 19/23‑24/sp
Starostna pokojnina tujca – izbira med dvema pokojninama – 

24‑25/27‑28/sp
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Ali je Slovenija (že) pravna država? (Tilen Vesenjak) – 42‑43/35/por
Dvignimo raven pravne kulture vsi skupaj! (Matija Žgur) – 

42‑43/36‑37/por
Dan republike (Ciril Ribičič) – 45/29/por
Kritike o izogibanju vsebinskim presojam so neupravičene (Miroslav 

Mozetič) – 49‑50/3/uv
Za strokovno premišljene in široko sprejemljive spremembe 

volilnega sistema (Matija Žgur) – 49‑50/34/por

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Prepoved referenduma – za kaj v resnici gre (France Bučar) – 

1/3/uv
Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava? (Matej Avbelj) – 

1/6–8/č
Od Ustavnega sodišča do Metelkove (Dragan Petrovec) – 1/18‑19/č
Omejitev referenduma – 1/20/sp
(Ustavno)pravne razsežnosti (Marijan Pavčnik) – 1/28‑29/zap
Iz krize s skupnim delovanjem (Nana Weber) – 1/30/por
Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju (Matjaž Tratnik) 

– 2/II–VIII/pril
Konec ustavnega sodstva? (Janez Tekavc) – 5/II–V/pril
Neučinkovit nadzor občinskih predpisov – javne službe varstva 

okolja (Breda Mulec) – 7‑8/16‑17/č
Podaljšanje pripora mladoletniku – 7‑8/28/sp
Višina javne dajatve – 7‑8/28/sp
Dolgega dneva potovanje v nič? (Zvonko Fišer) – 9/3/uv
Izvršbe na podlagi menice – 9/18/sp
Urejanje prostora – 9/18/sp
Varstvo volilne pravice – 9/18‑19/sp
Prenos upravnih nalog v zvezi z državnim tožilstvom – 9/19‑20/sp
PRAVičnO: Za novo ravnotežje med vejami oblasti in do ljudi (Ciril 

Ribičič) – 9/33/č
Izvenproračunsko financiranje filmske produkcije – 10/20/sp
Obrazložitev za nesprejem ustavne pritožbe v obravnavo –  

10/20/sp
Prevedba osnovne plače ter njena uvrstitev v plačni razred – 

10/20/sp
Znižanje pokojnin različnim skupinam uživalcev pokojnin – 11/21/sp
US: lani uspešni in racionalni (Irena Vovk) – 11/27‑28/por
Avtoriteta DZ (Nana Weber) – 11/32/por
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 12/20/sp
Območja Natura 2000 – 18/20/sp
Preiskava poslovnih prostorov – 18/20‑21/sp
Fikcija umika tožbe – 19/19/sp
Zloraba pravice do vložitve ustavne pritožbe – 19/19/sp
Omejitve ustanavljanja, vodenja in nadziranja družb – 21/19/sp
Monopolni položaj kolektivne organizacije – 21/19/sp
Pravice prosilcev za mednarodno zaščito – 21/20/sp
Novela ZGD‑1E – po presoji Ustavnega sodišča (Uroš Ilić) – 

22/6‑9/č
Odreditev preiskave po ZPOmK‑1 v nasprotju s pravico pravnih 

oseb do zasebnosti – kaj pa zdaj? (Marko Stoilovski Davor 
Lekić) – 22/10–12/č

Ali je bianko menica tudi menica po ustavni odločbi? (Boštjan Rejc) 
– 22/15‑16/č

(Ne)primernost postopka za sodni odpoklic iz 10.b člena ZGD‑1 
(Kristijan Anton Kontarščak) – 23/10–14/č

Posebna osebna olajšava za čezmejne delovne migrante –  
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

V iskanju Herkulesa (Nika Skvarča) – 26/29‑30/por
Prisilno upokojevanje univerzitetnih profesorjev – v pričakovanju 

odločitve Ustavnega sodišča (Nejc Brezovar) – 27/9‑10/č
Pravno sredstvo za zagotavljanje davčnega načela enakosti 

(Dominik Kuzma) – 27/14–16/č
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

27/10/sp
Meje svobode tiska (Janez Tekavc) – 28/30‑31/prik
Vprašanje učinkovanja ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča na 

pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (Katarina Rajgelj) – 
29‑30/13–15/č

Nezakonit lov – 29‑30/23/sp
Zakon o gospodarskih družbah – med kladivom in nakovalom (Igor 

Knez) – 37/6‑7/č
Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja – 39/23/sp

Dodatno o nevarnih psih (Igor Vuksanović) – 38/13‑14/č
Vročanje pošte brezdomcem – 38/22‑23/mo
Dopustna (ne)sprememba priimka (Andreja Tratnik) – 40‑41/31/sp
Prekrški so »kazenske zadeve« po pravu EU (Zoran Skubic) – 

45/21‑22/sp
Kje so meje pravice dostopa do informacij javnega značaja? 

(Kristina Kotnik Šumah) – 46/17‑18/č

upravno procesno pravo
glej upravni postopek in upravni spor

Upravno sodišče Republike Slovenije
Kje so meje pravice dostopa do informacij javnega značaja? 

(Kristina Kotnik Šumah) – 46/17‑18/č

urejanje prostora
Urejanje prostora – 9/18/sp
Neustrezno poseganje v prostor (Rajko Knez) – 12/3/uv
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 12/20/sp
Speed uPPP Slovenija (Nina Krese) – 12/30/por
Naloga izvedenca urbanistične stroke pri določanju pripadajočega 

zemljišča k stavbi, zgrajeni pred 1. januarjem 2003 (Jana 
Malenšek) – 19/8–11/č

Zmešnjava v pravni regulaciji prostorskega načrtovanja (Tanja Pucelj 
Vidović) – 20/6‑7/č

Izravnava meje kot način pridobitve lastninske pravice (Nejc 
Zemljak) – 20/7‑8/č

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
26/19/sp

Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 
27/10/sp

Pravni vidik urejanja prostora na primeru opuščenih vasi (Nejc 
Zemljak) – 35/8–11/č

Prenos komunalne opreme z investitorja na občino – 39/II‑III/erar
Urejanje prostora 1 – 40‑41/28/sp
Urejanje prostora 2 – 40‑41/28/sp
Priprava in sprejetje prostorskih aktov – 44/18/sp

Ustava
Prepoved referenduma – za kaj v resnici gre (France Bučar) – 

1/3/uv
Ustavne omejitve referenduma (Igor Vuksanović) – 2/13‑14/č
Cesarjeva nova oblačila (Robert Smrekar) – 2/16‑17/odm
Institucionalna podhranjenost slovenskega sodnega sveta (Marko 

Novak) – 23/17‑18/č
Pravica do nedotakljivosti stanovanja – navzočnost prič pri hišni 

preiskavi brez odredbe – 23/20–22/sp
Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera 

(Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič) – 40‑41/II–V/pril
Volilni sistem, ustava in spremembe (Franc Grad) – 49‑50/13–16/č
Plebiscit 1990 in sprememba Ustave 2013 (Ivan Kristan) – 

49‑50/16–19/č

ustavno pravo
glej tudi ustavno sodstvo
Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava? (Matej Avbelj) – 

1/6–8/č
Frustracije treh vej oblasti (Patrick Vlačič) – 4/13‑14/č
Legalnost javnih protestov (Vida Kokalj) – 4/15‑16/č
Prenehanje vlade in tekoči posli (Franc Grad) – 5/6–8/č
Ustavno dvomljiva širitev pristojnosti strokovnih sodelavcev (Janč 

Ljubimski) – 7‑8/6–8/č
Izigrana konstruktivna nezaupnica (Janez Pogorelec) – 9/6–9/č
Constitutions in the Global Financial Crisis: A Comparative Analysis 

(Irena Vovk) – 18/30/prik
Parlamentarna avtonomija (Franc Grad) – 20/II–VIII/pril
Constitutional Engagement in a Transnational Era (Irena Vovk) – 

23/30/prik
Vroče o Madžarski (Ciril Ribičič) – 24‑25/34‑35/por
Spletni smerokaz: Revija za evropsko ustavnost (Irena Vovk) – 

24‑25/46/prik
Je sodna reforma izraz strahu pred učinkovitim sodstvom? (Janja 

Roblek) – 29‑30/3/uv
Posebnosti ustavnopravnega varstva bančnih terjatev (Igor 

Vuksanović) – 33/11‑12/č
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Posredovanje originalne zdravstvene dokumentacije – 12/22/mo
Objava podatkov ob preklicu osebne izkaznice (Irena Vovk) – 

13/24/mo
Osebni podatki zasebnikov, ki oddajajo sobe (Irena Vovk) –  

13/24/mo
Kako preveriti identiteto prodajalca nepremičnine? (Irena Vovk) – 

14/20/mo
Uvajanje nove opredelitve psevdonimnih podatkov – 16‑17/30/mo
Zakonitost uporabe avtokamer (Jure Logar) – 19/18/vo
Obdelava osebnih podatkov s strani družb za revidiranje –  

19/21/mo
Meje dopustnega pri opravljanju nadzora nad poslovanjem notarja 

(Nina Mrhar) – 20/14‑15/č
Nabor osebnih podatkov na enotni študentski izkaznici – 20/20/mo
Avdio snemanje privolitve udeleženca v raziskavi – 21/23/mo
Vohun na nebu (Aleš Završnik) – 21/27/č
Evidenca delovnega časa in osebni podatki delavcev po pravu EU 

(Zoran Skubic) 22/25‑26/sp
Ali naslov IP spada med podatke o naročniku – 23/21/mo
Paradoksi: Kategorični sum (Aleš Završnik) – 24‑25/41/č
Obmetavanje s piškotki (Matjaž Drev) – 26/13‑14/č
Vodenje registrov v zvezi s cepljenji – 26/21/mo
Varstvo osebnih podatkov žrtev in prič v kazenskih postopkih – 

26/22/mo
Kam je odšlo načelo sorazmernosti? (Nataša Pirc Pusar) – 33/3/uv
Neposredno trženje in varstvo osebnih podatkov – 37/22/mo
Odškodninska odgovornost delodajalca – objava osebnih podatkov 

delavca na oglasni deski – 42‑43/26‑27/sp
Posredovanje podatkov iz zbirke data retention samostojnemu 

podjetniku – 47/23/mo
Varnostno‑obveščevalne službe na prepihu (Nataša Pirc Musar) – 

48/9‑10/č

varstvo potrošnikov
glej potrošniki

Varuh človekovih pravic
Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist lahko postane 

neizvedljiva – 3/22‑23/mo
Težave z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 

urejanju pokopališč – 3/23/mo
Neutemeljen kazenski postopek zoper policista – 4/22‑23/mo
Invalidu na vozičku je le uspelo priti do novega stanovanja –  

5/24/mo
Dolga pot do poprave krivic (Vlasta Nussdorfer) – 7‑8/3/uv
Inšpektor VURS‑a v zapisnik navedel osebne podatke prijavitelja in 

s tem izdal vir prijave – 7‑8/30/mo
Sporna določa ZUJF glede povračila stroškov prevoza na delo in z 

njega – 7‑8/30‑31/mo
Položaj in delovanje nadzornih institucij v Sloveniji (Matija Žgur) – 

9/29/por
Postopek za dodelitev brezplačne pravne pomoči se je zavlekel 

zaradi različnega razlaganja zakona – 14/21/mo
Žalitve v pismih bralcev – 15/21/mo
Doplačevanje socialnovarstvenih storitev iz občinskega proračuna – 

15/21/mo
Sodišče mora sklep o začetku postopka skrbno obrazložiti – 

18/22/mo
Vračanje pravic je predrago (Irena Vovk) – 18/29/por
Zagovornik – glas otroka kot kolizijski skrbnik? (Alenka Križnik) – 

21/8‑9/č
Diskriminacija samostojnih podjetnikov pri javnih razpisih –  

21/22/mo
Nezakonito prevajanje v postopku mednarodne zaščite –  

24‑25/28/mo
Varstvo osebnih podatkov žrtev in prič v kazenskih postopkih – 

26/22/mo
Dolgotrajno odločanje o prošnji za brezplačno pravno pomoč – 

27/21/mo
Poglabljanje krize pogublja človekove pravice (Nika Skvarča) – 

27/27‑28/por
Neupravičen zastoj v kazenskem postopku – 28/21/mo
Ravnanje DURS‑a v primerih neobračunavanja in neplačila 

prispevkov za socialno varnost primerno? (Jorg Sladič) – 
29‑30/26/mo

Neuspešno reševanje stanovanjske stiske družine z dvema 
invalidnima otrokoma na Primorskem – 31‑32/26/mo

Obiski otrok priprtih oseb – 34/29/mo
Nepravilnosti v policijskem postopku – 35/22/mo
Dolžnost preživljati otroka, ki se šola – 35/23/mo
Preživnina ob podaljšanju roditeljske pravice – 35/23/mo

Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera 
(Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič) – 40‑41/II–V/pril

Z novelo ZGD‑1H do manjših zaostankov pri registraciji podjetnikov 
– 40‑41/I‑II/pod

Vrstni red in hitrost postopanja – 40‑41/27‑28/sp
Urejanje prostora 1 – 40‑41/28/sp
Urejanje prostora 2 – 40‑41/28/sp
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbo –  

42‑43/22/sp
Priprava in sprejetje prostorskih aktov – 44/18/sp
Dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja – 

44/18/sp
Posebna ureditev za obravnavo tajnih podatkov – 44/18‑19/sp
Pravica vojnih veteranov do zdravstvenega varstva – 46/20/sp
Obvezno oblikovanje skupščine zastopnikov članov v družbi za 

vzajemno zavarovanje – 46/20/sp
Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja 

predhodnih odredb (Igor Strnad) – 48/6–8/č
Kritike o izogibanju vsebinskim presojam so neupravičene (Miroslav 

Mozetič) – 49‑50/3/uv

Ustavno sodišče ZR Nemčije
Pravica do sukcesivne posvojitve že posvojenega otroka 

istospolnega partnerja (Judita Dolžan) – 10/23‑24/sp

ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
Pravica do pregleda (upravnih) dokumentov v ustavni demokraciji in 

njene omejitve (Polonca Kovač) – 1/II–VI/pril
Konec ustavnega sodstva? (Janez Tekavc) – 5/II–V/pril
O vlogi ustavnega sodstva v demokratični pravni državi – avstrijski 

vidik (Gerhart Holzinger) – 5/VI–VIII/pril
Obrazložitev za nesprejem ustavne pritožbe v obravnavo –  

10/20/sp
Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov 

(Jorg Sladič) – 29‑30/II–VII/pril
Madžarski ustavnosodni preizkus obveznega kolektivnega upravljanja 

(Miha Trampuž) – 36/15‑16/odm
Še o obveznem kolektivnem upravljanju (in prevodih tujih sodnih 

odločb) (Jorg Sladič) – 37/16‑17/odm
(Ustavno)sodno odločanje (Luigi Varanelli – 39/30‑31/prik
Prav(ičn)o: Aktivizem po portugalsko (Ciril Ribičič) – 45/33/č

V
varnost

Spletni smerokaz: Varnost in zdravje pri delu (Irena Vovk) – 5/38/
prik

Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in 
varnostnem področju (Milena Basta Trtnik) – 7‑8/15‑16/č

Posebnosti pravne ureditve javnega naročanja na obrambnem in 
varnostnem področju (Milena Basta Trtnik) – 9/11‑12/č

Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (Luka Vavken) – 
12/6‑9/č

V imenu interesov državne varnosti … (Katarina Vatovec) –  
27/22/sp

Naj žvižgajo, žvižgači! (Rosana Lemut Strle) – 34/12–14/č
Spletni smerokaz: Varni na internetu (Nana Weber) – 40‑41/46/prik

varstvo konkurence
glej konkurenčno pravo

varstvo okolja
glej pravo varstva okolja

varstvo osebnih podatkov
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Soglasje o uporabi osebnih podatkov otroka v anketi – 1/22/mo
Prenos baze in dejavnosti na hčerinsko podjetje – 4/24/mo
Sorazmernost pri obveščanju o neplačilu zapadlih obveznosti – 

4/24/mo
Posredovanje dokumentacije veleposlaništvu za turistični vizum – 

5/23/mo
Posredovanje osebnih podatkov posameznikov iz domov za starejše 

občane – 6/19/mo
Inšpektor VURS‑a v zapisnik navedel osebne podatke prijavitelja in 

s tem izdal vir prijave – 7‑8/30/mo
Paradoksi: Veliki podatki (Aleš Završnik) – 7‑8/41/č
Potovanja na račun podjetja – 9/18/mo
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Pravica do nedotakljivosti stanovanja – navzočnost prič pri hišni 
preiskavi brez odredbe – 23/20–22/sp

Nedomišljene sodne reforme (Irena Vovk) – 24‑25/37/por
Kriza vrednot in prava (Irena Vovk) – 26/32/por
In flagranti: Kdo bo koga? (Hinko Jenull) – 27/33/č
Je sodna reforma izraz strahu pred učinkovitim sodstvom? (Janja 

Roblek) – 29‑30/3/uv
Quo vadis, iuris consulte? (Jaka Slokan) – 31‑32/3/uv
Izbrisani (Irena Vovk) – 31‑32/36/por
Evropski Stop! za slabo banko (Hana Šanca in Peter Merc) – 

33/13‑14/č
PRAVičnO: Kazenska odgovornost (Ciril Ribičič) – 33/33/č
Naj žvižgajo, žvižgači! (Rosana Lemut Strle) – 34/12–14/č
In flagranti: Zaveza (Hinko Jenull) – 34/33/č
Bomo dočakali zdravstveno reformo? (Irena Ilešič Čujovič) –  

38/3/uv
Z zunajsodnim finančnim prestrukturiranjem do večje gospodarske 

aktivnosti – 38/I‑II/pod
Vsak dohodek šteje (Nana Weber) – 39/32/por
Navidezna transparentnost? (Irena Vovk) – 45/32/por
Predlog ZViS‑1 za grški scenarij (Matej Avbelj) – 48/3/uv
Končno malo »reklame« (Matej Tomažin) – 48/34/č

vodno pravo
Višina javne dajatve – 7‑8/28/sp
Odgovornost države zaradi škode zaradi poplav – opustitev kot 

protipravno ravnanje – 11/22/sp
Vodno soglasje in molk organa (Adrijana Viler Kovačič) –  

26/15‑16/č
Direktive EU s področja upravljanja voda (Adrijana Viler Kovačič) – 

37/30‑31/prik
Nasprotovanje predlogu evropske direktive o podeljevanju 

koncesijskih pogodb za oskrbo z vodo – 44/19/mo
Pravica do pitne vode (Vasilka Sancin) – 48/29/por

vojska
Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in 

varnostnem področju (Milena Basta Trtnik) – 7‑8/15‑16/č
Posebnosti pravne ureditve javnega naročanja na obrambnem in 

varnostnem področju (Milena Basta Trtnik) – 9/11‑12/č
(Ne)znani leteči predmeti ali kako nam bodo droni spremenili 

življenje (Rosana Lemut Strle) – 11/6‑7/č
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 

(Irena Vovk) – 16‑17/38/prik
Vohun na nebu (Aleš Završnik) – 21/27/č

volitve
Parlamentarno pravo – 6/26‑27/prik
Varstvo volilne pravice – 9/18‑19/sp
PRAVičnO: Za novo ravnotežje med vejami oblasti in do ljudi (Ciril 

Ribičič) – 9/33/č
Volitve, večina, demokracija (Matija Žgur) – 10/12‑13/č
Samo pravne norme ne bodo dovolj (Albin Igličar) – 16‑17/13‑14/č
Britanski patriot ne bo mogel voliti (Matej Cerar) – 22/21/sp
Volilna pravica kot privilegij starejših? (Nejc Brezovar) – 

24‑25/13‑14/č
Volilni spor (Matija Žgur) – 24‑25/38‑39/prik
Spletni smerokaz: Volitve v Evropski parlament 2014 (Irena Vovk) – 

37/38/prik
Volilni sistem, ustava in spremembe (Franc Grad) – 49‑50/13–16/č
Za strokovno premišljene in široko sprejemljive spremembe 

volilnega sistema (Matija Žgur) – 49‑50/34/por

vrednostni papirji
Subjektivna nevarnost za uveljavitev terjatve – 1/II‑III/pod
Izvršnica ali menica? (Šime Ivanjko) – 3/6–8/č
Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi (Borut Bratina, Dušan 

Jovanovič in Miha Bratina) – 4/8‑9/č
Dobra vizija krepi pričakovanja (Matej Tomažin) – 6/30/č
Izvršba na podlagi menice (Janez Tekavc) – 7‑8/12‑13/č
Izvršbe na podlagi menice – 9/18/sp
Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. – prednostne pravice imetnikov 

prednostnih delnic – prednostna dividenda – razdelitev 
bilančnega dobička delničarjem – 12/20–22/sp

Zemljiški dolg in zlorabe (Igor Vuksanović) – 16‑17/II–VI/pril
Zadnje spremembe MSRP se bodo odražale že v vmesnem 

poročilu 2013 – 16‑17/I‑II/pod
Slovenija kot zajec? (Matej Tomažin) – 16‑17/42/č
Spletni smerokaz: ATVP (Irena Vovk) – 16‑17/46/prik
Odložitev odločanja o sprejetju prisilne poravnave – 19/II/pod

Pomanjkljivosti policistov pri obravnavanju prometne nesreče – 
36/20‑21/mo

Predlogi za izboljšanje položaja oškodovanca v kazenskem 
postopku – 37/24/mo

Stranka ne more biti hkrati na dveh narokih – 38/22/mo
Vročanje pošte brezdomcem – 38/22‑23/mo
S »preskokom« letnika kaznovana pri višini Zoisove štipendije – 

38/23/mo
Prejemniki štipendij za študij v tujini nezaposljivi v Sloveniji – 

40‑41/29/mo
Negovalcem otrok s posebnimi potrebami odvzeti dnevi dopusta za 

nego – 42‑43/24‑25/mo
Nasprotovanje predlogu evropske direktive o podeljevanju 

koncesijskih pogodb za oskrbo z vodo – 44/19/mo
Čigavi so stroški za predhodni zdravstveni pregled za delovno 

mesto zdravnika specializanta? – 49‑50/24‑25/mo

Velika Britanija
Politična pripadnost ni razlog za odpoved (Nana Weber) –  

4/25‑26/sp
Verska svoboda na delovnem mestu (Aleš Velkaverh) –  

15/24‑25/sp
Prepoved oglaševanja organizacije za varstvo živali (Nika Skvarča) 

– 18/25/sp
Huda duševna bolezen preprečila izročitev (Matej Cerar) – 

20/22‑23/sp
Britanski patriot ne bo mogel voliti (Matej Cerar) – 22/21/sp
V imenu interesov državne varnosti … (Katarina Vatovec) –  

27/22/sp
Dosmrtni zapor – obveznost naknadnega preizkusa o možnosti 

predčasnega izpusta (Andreja Tratnik) – 28/27‑28/sp
Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti (Andreja 

Tratnik) – 33/25‑26/sp

vera
In flagranti: Med apostoli in zombiji (Hinko Jenull) – 10/33/č
Simbol česa je prazna stena? (Aleš Novak) – 12/16–18/č
Še o prazni steni in pluralizmu (Janez Pogorelec) – 13/19/odm
Pluralizem, ki ga omogočajo prazne stene (Aleš Novak) –  

14/16–18/odm
Verska svoboda na delovnem mestu (Aleš Velkaverh) –  

15/24‑25/sp
Embrionalne matične celice – prihodnost ali stranpot? (Barbara 

Nerat) – 16‑17/38/prik
Namesto praznine: vsebinski liberalizem (Matej Avbelj) –  

18/16–18/odm
The Burqa Affair Across Europe – Between Public and Private 

Space (Irena Vovk) – 31‑32/34/prik
Obdavčitev sakralnih objektov in načelo nevtralnosti države (Andrej 

Troha) – 39/10–12/č

Višje deželno sodišče Hamm, ZR Nemčija
Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja 

svojega izvora (Judita Dolžan) – 35/26‑27/sp

Vlada Republike Slovenije
Pravice ministra po prenehanju mandata – vrnitev na prejšnje 

delovno mesto – 1/21‑22/sp
Prenehanje vlade in tekoči posli (Franc Grad) – 5/6–8/č
Izbrisanim pavšal (Irena Vovk) – 5/32/por
Z obrobja postave: Kako demontirati parlamentarni glasovalni stroj? 

(Tomaž Pavčnik) – 5/33/č
K vsebinskim in procesnim izboljšavam (Nana Weber) – 6/25/por
Dolgega dneva potovanje v nič? (Zvonko Fišer) – 9/3/uv
Izigrana konstruktivna nezaupnica (Janez Pogorelec) – 9/6–9/č
Prenos upravnih nalog v zvezi z državnim tožilstvom – 9/19‑20/sp
Enakost med spoloma (Irena Vovk) – 10/32/por
Neustrezno poseganje v prostor (Rajko Knez) – 12/3/uv
Nadaljevanje Lukende? (Irena Vovk) – 13/32/por
Izbrisani (Irena Vovk) – 14/28/por
ZDU‑1G (Irena Vovk) – 15/32/por
ZFPPIPP‑E – drugi poizkus (Uroš Ilić) – 16‑17/3/uv
Slovenija kot zajec? (Matej Tomažin) – 16‑17/42/č
Dvig stopnje DDV kot smiseln ukrep fiskalne politike v trenutnih 

gospodarskih razmerah v Sloveniji? (Andrej Grah Whatmough) 
– 19/6‑7/č

Meje dopustnega pri opravljanju nadzora nad poslovanjem notarja 
(Nina Mrhar) – 20/14‑15/č

Poti in stranpoti insolvenčne zakonodaje (Nina Plavšak) – 21/3/uv
Več nadzora (Irena Vovk) – 22/32/por

PP kazalo-2013_OKey.indd   42 1/6/14   5:00 PM



Vpravna praksa – stvarno kazalo 2013

43

Nepopolna (dopuščena) revizija – priloge – 16‑17/29‑30/sp
Nezakoniti kartelni sporazumi političnih strank o kadrovskih »kvotah« 

(koalicijske pogodbe) (Blaž Mrva) – 18/12–14/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – uporaba jezika narodnosti 

– rok za odpoved pogodbe – 18/21‑22/sp
Aktualni izzivi pri sodnem preverjanju sindikalnega dogovarjanja 

skozi prizmo ekonomske analize prava (France Ocepek) –  
18/II–VII/pril

Veljavnost kolektivne pogodbe reprezentativnih sindikatov – 
diskriminacija pri odmeri letnega dopusta – 19/19/sp

Najem poslovnih prostorov za določen čas – odpoved pogodbe 
pred potekom časa – 19/20‑21/sp

Veljavnost kolektivne pogodbe javnega zavoda – več 
reprezentativnih sindikatov – 20/18‑19/sp

Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – trajanje delovnega razmerja 
– odškodnina – 20/19–21/sp

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – ponudba 
ustrezne zaposlitve – 21/20‑21/sp

Neupravičena pridobitev – zamudne obresti od neupravičeno 
obračunanih in plačanih zamudnih obresti od davka –  
21/21–23/sp

Poslovni delež kot skupno premoženje zakoncev – solastnina na 
poslovnem deležu – 22/20‑21/sp

Sposobnost biti stranka v postopku – smrt tožene stranke pred 
vložitvijo tožbe – univerzalno pravno nasledstvo –  
24‑25/22–24/sp

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – sodna razveza pogodbe o 
zaposlitvi – 24‑25/24–26/sp

Starostna pokojnina tujca – izbira med dvema pokojninama – 
24‑25/27‑28/sp

Pogodbeni in sodni izstop družbenika iz d. o. o. – izplačilo 
ocenjene vrednosti poslovnega deleža – 26/20–22/sp

Nadomestilo za invalidnost – nova invalidnost – 27/19–21/sp
Pridržek lastninske pravice na vozilu – prodaja vozila pred 

poplačilom dolga – poroštvo – 28/20–23/sp
Tožbeni zahtevek za ugotovitev solastninskega deleža na 

nepremičnini – sosporništvo – 29‑30/22‑23/sp
Stvarnopravno varstvo pred imisijami – solastnina ‑ nujno 

sosporništvo – 29‑30/23–25/sp
Ustreznost ponujene zaposlitve po 90. členu ZDR – javni ali 

organiziran prevoz na delo – 29‑30/25‑26/sp
Odklonitev objave popravka – razžalitev v tisku – 31‑32/22‑23/sp
Sporazum o ureditvi materialnih pogojev za sindikalno delo – 

odpoved kolektivne pogodbe – 31‑32/23–26/sp
Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non 

conveniens in javni red (Dragica Wedam Lukić) – 33/6–8/č
In flagranti: Zaveza (Hinko Jenull) – 34/33/č
Dedni dogovor s pogodbo o preužitku – sosporništvo dedičev – 

dediči, ki niso stranke pogodbe o preužitku – 35/21–23/sp
Odškodninska odgovornost člana uprave gospodarske družbe – 

35/23–35/sp
Veljavnost oporoke pred pričami – 36/19‑20/sp
Pravočasnost vloge – uporaba sredstev telekomunikacijske 

tehnologije – 36/20‑21/sp
Sodba ni članek (Nina Betetto) – 36/II‑III/pril
Odvzem roditeljske pravice – koristi otroka – 37/20–22/sp
Bistvena kršitev določb kazenskega postopka – pravica do 

zakonitega sodnika – pritožbena obravnava – 37/23‑24/sp
Nedovoljen dokaz v kazenskem postopku – pravica do zasebnosti, 

lastne podobe in osebne varnosti – načelo sorazmernosti – 
fotografija obsojenca – 38/21–23/sp

Poračuni plačnih nesorazmerij (Nana Weber) – 38/32/por
Odškodnina po 72. členu ZDen (Janez Tekavc) – 39/6–8/č
Ali je priznanje tuje sodne odločbe obveznost države po 

mednarodnem pravu (Dragica Wedam Lukić) – 39/17–20/odm
Odprava plačnih nesorazmerij – pridobljene pravice javnih 

uslužbencev – 39/23–26/sp
Kaduciteta – odgovornost države za zapustnikove dolgove – 

40‑41/29‑30/sp
Za spremembo proračuna (Nana Weber) – 40‑41/40/por
Prekrški – oglaševanje iger na srečo – uporaba milejšega zakona – 

42‑43/22‑23/sp
Legitimacija strank v postopku izvršbe – izvršba proti družbeniku 

izbrisane družbe – 42‑43/24‑25/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – objava osebnih podatkov 

delavca na oglasni deski – 42‑43/26‑27/sp
Prekrški – zahteva za sodno varstvo – izvajanje dokazov v korist 

obdolženca – 44/19–21/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – izdaja poslovne skrivnosti 

– pravica do odgovora na medijsko objavo – 45/17–20/sp
Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic – vinjeta – 46/21/sp
Pogodba o zaposlitvi – razlaga pogodbe – pravica vodilnega 

delavca do dodatka za delovno dobo – 46/21–23/sp
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – 47/19‑20/sp

Ko najem kredita postane velikanski uspeh (Sandi Kodrič) – 
19/34/č

Vse cveti, le naš vrt (še) ne (Matej Tomažin) – 20/34/č
Ali je bianko menica tudi menica po ustavni odločbi? (Boštjan Rejc) 

– 22/15‑16/č
Prisilna poravnava in novela ZFPPIPP‑E (Nina Plavšak) –  

22/II–VIII/pril
Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice –  

22/III/erar
Kaj je na kocki v Karlsruheju? (Igor Vuksanović) – 24‑25/18‑19/č
Država, lačna denarja (Matej Tomažin) – 27/34/č
Mlini so se začeli premikati (Matej Tomažin) – 31‑32/38/č
Uporaba izvršnice v praksi (Tilen Tacol in Matjaž Jan) –  

40‑41/13–16/č
Optimizem na ljubljanski borzi (Matej Tomažin) – 45/34/č

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ugrabljena sodba (Nina Betetto) – 1/8‑9/odm
Plačilo nadurnega dela – prekoračitev zakonsko dovoljene kvote – 

1/20‑21/sp
Pravice ministra po prenehanju mandata – vrnitev na prejšnje 

delovno mesto – 1/21‑22/sp
»Ugrabljena sodba« – ali ugrabljena odškodnina? (Matevž Krivic) – 

2/18‑19/odm
Odškodninska odgovornost zavoda – začetek teka zastaralnega 

roka – 2/21/sp
Maksimalna hipoteka – 2/21‑22/sp
Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi – 

pravočasnost tožbe – 2/22–24/sp
Kršitev materialnih določb ZP‑1 – odločba o sankciji – opomin – 

2/24/sp
Neučinkovit sodni sistem – uspešno vodenje? (Marko Šorli) –  

3/3/uv
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu 

številu delavcev – 3/22–24/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – nezakonita odpoved 

pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu – 4/21‑22/sp
Odgovornost stečajnega upravitelja – posojanje denarja iz stečajne 

mase – 4/22–25/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – zloraba bolniškega staleža 

– opravljanje pridobitnega dela – 5/22‑23/sp
Financiranje stroškov prevoza osnovnošolcev po nevarnih poteh – 

5/24‑25/sp
Plašnice pomagajo pri sprenevedanju (Blaž Kovač) – 6/13‑14/odm
K vsebinskim in procesnim izboljšavam (Nana Weber) – 6/25/por
Institut kaznovalne odškodnine – izravnalna funkcija odškodninskega 

prava – 7‑8/28‑29/sp
Predčasna pokojnina – ponovna odmera pokojnine – 7‑8/29/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – odpovedni 

razlog – 7‑8/29–31/sp
Nadaljevano kaznivo dejanje – povezovalne okoliščine –  

7‑8/31–33/sp
Institut kaznovalne odškodnine – izravnalna funkcija odškodninskega 

prava – 7‑8/28‑29/sp
Predčasna pokojnina – ponovna odmera pokojnine – 7‑8/29/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – odpovedni 

razlog – 7‑8/29–31/sp
Nadaljevano kaznivo dejanje – povezovalne okoliščine –  

7‑8/31–33/sp
Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja – 9/20/sp
Povračilo stroškov zdravljenja v tujini – 10/21/sp
Odgovornost države zaradi škode zaradi poplav – opustitev kot 

protipravno ravnanje – 11/22/sp
Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. – prednostne pravice imetnikov 

prednostnih delnic – prednostna dividenda – razdelitev 
bilančnega dobička delničarjem – 12/20–22/sp

Nedovoljen dokaz – priznanje osumljenca v postopku policijskega 
zbiranja obvestil – pouk osumljenca – 13/22‑23/sp

Predlog upnika za predložitev seznama premoženja dolžnika – 
pojem »med izvršilnim postopkom« po 31. členu ZIZ –  
13/24–27/sp

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika – 
prenos podjetja na kapitalsko družbo – premoženje podjetnika 
– 14/19–21/sp

Sankcije za prekršek – odvzem predmetov osebi, ki ni storilec 
prekrška – 14/22‑23/sp

Dedovanje med istospolno usmerjenima partnerjema – 15/18/sp
Prekrški – prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – kazenske 

točke – zastaranje izvršitve sankcije – 15/19‑20/sp
Vzpostavitev etažne lastnine – uporaba SPZ in ZVEtL –  

15/20‑21/sp
Obstoj prekrška – prijava podaljšanega obratovalnega časa – 

narava poslovne dejavnosti – 16‑17/28‑29/sp 
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Nedomišljene sodne reforme (Irena Vovk) – 24‑25/37/por
Premladi sodniki – prestari predsedniki (Luka Vavken) – 26/11‑12/č
Pred vrati novega davka na nepremičnine – 26/I‑II/pod
Izbrisani (Irena Vovk) – 31‑32/36/por
Pet izhodišč, ki bi jih morala upoštevati nova obdavčitev 

nepremičnin (Nejc Zemljak) – 34/17‑18/č
Spletni smerokaz: Pravno‑informacijski sistem (Irena Vovk) – 36/38/prik
Zakon o gospodarskih družbah – med kladivom in nakovalom (Igor 

Knez) – 37/6‑7/č
Bomo dočakali zdravstveno reformo? (Irena Ilešič Čujovič) – 38/3/uv
Dolgo pričakovana novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 

(Igor Knez) – 40‑41/24‑25/č
Nova, sodobnejša igralniška zakonodaja ali …? (Barbara Varga) – 

42‑43/11‑12/č
V prid večje transparentnosti zakonodajnega procesa v Svetu EU 

(Kristina Kotnik Šumah) – 42‑43/30/sp
Zaposleni pri »agencijah« (Irena Vovk) – 44/32/por
ZOPNI‑A (Irena Vovk) – 46/32/por
Priprava zakona je resno in odgovorno strokovno delo, in ne 

sredstvo samopromocije (Nina Plavšak) – 47/3/uv
Predlog ZViS‑1 za grški scenarij (Matej Avbelj) – 48/3/uv

zamudna sodba
Legitimacija strank v postopku izvršbe – izvršba proti družbeniku 

izbrisane družbe – 42‑43/24‑25/sp

zasebnost
Seznanitev z zdravstvenimi podatki zaradi suma na nalezljivo 

bolezen – 3/24/mo
Policijska država? (Irena Vovk) – 4/32/por
(Ne)znani leteči predmeti ali kako nam bodo droni spremenili 

življenje (Rosana Lemut Strle) – 11/6‑7/č
Piškotki (Irena Vovk) – 12/32/por
PRAVičnO: Tudi mi smo tujci (Ciril Ribičič) – 14/29/č
In flagranti: Zasebnost političnega računalnika (Hinko Jenull) – 

15/33/č
Preiskava poslovnih prostorov – 18/20‑21/sp
Vztrajanje pri hrambi prstnih odtisov – prekomeren poseg v 

zasebnost (Andreja Tratnik) – 18/24/sp
Odreditev preiskave po ZPOmK‑1 v nasprotju s pravico pravnih 

oseb do zasebnosti – kaj pa zdaj? (Marko Stoilovski Davor 
Lekić) – 22/10–12/č

Predvajanje prisluhov na glavni obravnavi – 23/21/mo
Arhiviranje tvitov v lastni podatkovni bazi in ponujanje komentiranja 

– 31‑32/24/mo
Osebni podatki priče v kazenskem postopku – 33/21/mo
Nedovoljen dokaz v kazenskem postopku – pravica do zasebnosti, 

lastne podobe in osebne varnosti – načelo sorazmernosti – 
fotografija obsojenca – 38/21–23/sp

Objava telefonske številke v telefonskem imeniku – 38/21/mo
Otroci v medijih (Nika Skvarča) – 38/28/por
Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja – 39/23/sp
Jeziček tehtnice zopet v smer svobode izražanja (Matej Cerar) – 

40‑41/32/sp
Kolizija med pravico do zasebnosti in svobodo (rumenega) tiska 

(Aleš Velkaverh) – 42‑43/27‑28/sp
Švedi preveč liberalni pri dopuščanju skrivnega snemanja (Andreja 

Tratnik) – 47/24‑25/sp

zavarovalništvo
Posredovanje posnetka videonadzora zavarovalnici – 10/21/mo
Povračilo stroškov zdravljenja v tujini – 10/21/sp
Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega 

premoženja starostnikov (David Bogataj in Boštjan Aver) – 
13/6–8/č

Ameriški model prenosa terjatev iz zavarovalne pogodbe 
življenjskega zavarovanja (Nina Grižonič) – 20/11–13/č

Insolventnost zavarovatelja avtomobilske odgovornosti in 
odgovornost držav članic (Zoran Skubic) – 34/26/sp

Sprememba rente (Renata Jakopanec Levart) – 37/13‑14/č
»Posebno nevarno opravilo« v splošnih pogojih zavarovalniških 

pogodb (Edita Turičnik) – 38/11‑12/č
Notarska prodaja zastavljene nepremičnine – nov krizni as iz 

zakonodajalčevega rokava? (Janč Ljubimski) – 42‑43/6–9/č
Odškodnina za nepremoženjsko škodo bližnjim osebam zaradi smrti 

oškodovanca (Zoran Skubic) – 44/23‑24/sp
Mens sana in corpore sano (Jaka Slokan) – 45/3/uv
Pravice pomorščakov in pomorska zavarovanja (Boris Jerman) – 

45/28‑29/por
Obvezno oblikovanje skupščine zastopnikov članov v družbi za 

vzajemno zavarovanje – 46/20/sp

Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem – 
adhezijski postopek – 47/20–22/sp

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov – presežni 
delavci – 47/22–24/sp

Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja 
predhodnih odredb (Igor Strnad) – 48/6–8/č

Neobstoječa oporoka – pretrganje zastaranja – 48/20‑21/sp
Premoženjska razmerja med zakoncema – 48/21‑22/sp
Določitev deležev na skupnem premoženju razvezanih zakoncev – 

49‑50/23‑24/sp
Tožba za odstranitev gradbenega objekta v skupnih prostorih 

večstanovanjske stavbe – ničnost prodajne pogodbe – močnejši 
pravni naslov – 49‑50/25–28/sp

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Diskriminacija istospolno usmerjenih parov je protiustavna tudi v 

ZDA (Aleš Velkaverh) – 29‑30/35‑36/sp

vrnitev v prejšnje stanje
Obravnavanje vloge kot pritožbe – 14/II‑III/pod

vročanje
Neskladnost nacionalnih pravil glede postopka vročitve po fikciji z 

Uredbo o vročanju (Judita Dolžan) – 4/26/sp
Obravnavanje vloge kot pritožbe – 14/II‑III/pod
Vročanje pošte brezdomcem – 38/22‑23/mo

vzročna zveza
Še o pravici potrošnika tožiti doma: vzročna zveza in čezmejna 

prodaja (Zoran Skubic) – 42‑43/29‑30/sp

Z
zahteva za varstvo zakonitosti

glej pravna sredstva

zakonodaja
glej tudi zakonodajni postopek
O tržni svobodi in (ne tako) nori evropski zakonodaji (Janja Hojnik) 

– 2/3/uv
Skupno evropsko prodajno pravo – mar v B2B že ne obstaja? 

(Marko Djinović in Andrej Friedl) – 7‑8/II–V/pril
Liberalizacija železniških storitev v EU (Janja Hojnik) – 14/II–XI/pril
Zaradi neskladij med zakonodajo in stroko dileme pri revidiranju 

invalidskih in energetskih podjetij – 14/I‑II/pod
Novela Obrtnega zakona (Andrej Friedl) – korak v pravo smer – 

15/6‑8/č
Izvršnica – izvršilni naslov? (Dida Volk) – 15/8‑11/č
Prisilna poravnava in novela ZFPPIPP‑E (Nina Plavšak) –  

22/II–VIII/pril
Poenostavljena prisilna poravnava (Nina Plavšak) – 23/6–9/č
Ob napovedanih spremembah ZST‑1 – utrip sodne prakse (Jasna 

Murgel) – 26/II–VIII/pril
Spletni smerokaz: Stop birokraciji (Irena Vovk) – 26/38/prik
Caring and the Law (Irena Vovk) – 27/30/30/prik
Finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih podjetij (Uroš Ilić) 

– 34/3/uv
Več zakonov, več tatov in razbojnikov (Sandi Kodrič) – 38/34/č
5.006 – 25.185 – 47.532 (Jože Mencinger) – 39/33/č
In flagranti: Kaj pravosodje pričakuje od ministra (Hinko Jenull) – 

46/33/č
Predlagane novosti na področju starševskega varstva (Nataša 

Jamnik in Urša Trtnik) – 47/13–15/č

zakonodajni postopek
Pravo ni moda (Irena Vovk) – 3/32/por
Ustavno dvomljiva širitev pristojnosti strokovnih sodelavcev (Janč 

Ljubimski) – 7‑8/6–8/č
Nekaj temeljnih pripomb k predlogu (osnutku) novega Zakona o 

dedovanju (Karel Zupančič) – 9/9‑10/č
ZDU‑1G (Irena Vovk) – 15/32/por
ZFPPIPP‑E – drugi poizkus (Uroš Ilić) – 16‑17/3/uv
Samo pravne norme ne bodo dovolj (Albin Igličar) – 16‑17/13‑14/č
Novela ZFPPIPP‑E in mediacija (Aleš Zalar) – 18/6–8/č
Odpiranje podatkov javnega sektorja (Mateja Prešern) – 18/9–11/č
Sistemska razdolžitev (Irena Vovk) – 18/32/por
Poti in stranpoti insolvenčne zakonodaje (Nina Plavšak) – 21/3/uv
Dobrodošla prizadevanja za sistemsko razdolžitev (Igor Vuksanović) 

– 21/6‑7/č
Nomotehnika – pravno »orožje« (Andreja Tratnik) – 21/29/por
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zavodi
Starši v sestavi sveta javnega zavoda (Sodelavka PP) – 2/20/vo
Smrt v zaporu (Zoran Skubic) – 2/26/sp
Zdravstvo, srečno 2013! (Jaka Slokan) – 3/8–11/č
Omejitev sklepanja avtorskih pogodb po ZUJF (Nataša Belopavlovič) 

– 4/20/vo
Omejitev števila dni letnega dopusta po ZUJF (Nataša Belopavlovič) 

– 6/18‑19/vo
Posredovanje osebnih podatkov posameznikov iz domov za starejše 

občane – 6/19/mo
Obveščanje staršev o otroku s posebnimi potrebami v vrtcu (Sandra 

Pjanić) – 9/17/vo
Javni interes delovanja društev in zavodov po presoji občin – med 

(arbitrarno) nujo in zakonitostjo (Polonca Kovač in Matjaž 
Remic) – 11/8‑9/č

Prispevki za samozaposlene po ZPIZ‑2 (Janez Tekavc) – 12/9–11/č
Obračunavanje cen programov vrtca v času otrokove odsotnosti 

(Sodelavka PP) – 12/19/vo

Zavarovanje prevozniške odgovornosti in davek od prometa 
zavarovalnih poslov – 47/III‑IV/erar

zavarovanje terjatev
glej hipoteka

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Spletni smerokaz: Datum upokojitve (Irena Vovk) – 1/38/prik
Prispevki za samozaposlene po ZPIZ‑2 (Janez Tekavc) – 12/9–11/č

Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije
Materina začasna zadržanost od dela (Klara Zorko) – 7‑8/25‑26/vo
Prispevki za samozaposlene po ZPIZ‑2 (Janez Tekavc) – 12/9–11/č
Slovenski zdravstveni sistem – bolnik na intenzivni negi (Irena Ilešič 

Čujovič) – 44/II–VIII/pril
Mens sana in corpore sano (Jaka Slokan) – 45/3/uv
Čezmejno zdravstveno varstvo po novem (Eva Godina) – 45/6–9/č

KAZALO 2012 – knjige domačih avtorjev
Vida Kostanjevec, Marija Bukovec Marovt, Andraž Žvan 

in Borut Smrdel (avtorji komentarjev in stvar nega 
kazala): Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (ZPVPJN) – 1/30‑31 

Zbornik znanstvenih razprav 2012 – 2/29–31 
Civilno pravo – zbirka predpisov – 3/31
Vlasta Nussdorfer: Živi in pusti živeti – 4/30‑31
Jaka Cepec in Mitja Kovač: Poslovno pravo – osnove s 

praktičnimi primeri – 5/31
Franc Grad: Parlamentarno pravo – 6/26‑27
Meta Ahtik in Jože Mencinger: Ekonomika evropske 

integracije – 7‑8/38
Bećir Kečanović (ur.): Javna etika in integriteta: odgovor‑

nost za skupne vrednote – 9/30‑31
Aleksandra Heinzer in Nina Klobučarič: DDV: zakon, 

pravilnik, komentar, pojasnila, praktični primeri – 10/31
Janez Kranjc (prev.) Justinjanove institucije – 11/30‑31
Boštjan M. Zupančič: Tretja od suhih krav – 12/31
Janez Tekavc: Pesmi hrepenenja – 13/30‑31
Matjaž Jager (ur.): Zapoved in zločin – 14/26‑27
Marko Pavliha: Pavlihizmi in slična čivkanja brez Twit‑

terja – 15/30‑31
Barbara Jan Bufon: Embrionalne matične celice – pri‑

hodnost ali stranpot? – 16‑17/38‑39
Ljubo Bavcon, Alenka Šelih, Damjan Korošec, Matjaž 

Ambrož in Katja Filipčič: Kazensko pravo – splošni 
del – 18/30‑31

Luigi Varanelli: Vse, kar hočem vedeti o tebi – 19/30‑31
Ernest Petrič: Foreign Policy: From Conception to Diplo‑

matic Practice – 20/30‑31
Zlatan Čok: Pomorski agent: vezni člen v verigi pomorskih 

prevozov in prekomorske trgovine – 21/30‑31 
Mitja Novak, Marijan Papež, Grega Strban, Andraž 

Rangus, Irena Štrumbelj Trontelj, Polonca Čižman 
- Žagar, Miran Kalčič, Alenka Triller, Alenka Oven, 
Anja Strojin Štampar in Irena Žagar: Vodnik po 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
– 22/30‑31

Arthur Kaufmann; Aleš Novak in Marjan Pavčnik (avtorja 
dodatka k knjigi): Uvod v filozofijo prava – 23/30‑31 

Jadranka Sovdat: Volilni spor – 24‑25/38‑39
Irena Peterlin: Svetovna trgovinska organizacija in državna 

suverenost raziskovanja – 26/30‑31
Neža Kogovšek Šalamon: Izbris in (ne)ustavna de ‑

mokracija – 27/30‑31
Rok Čeferin: Meje svobode tiska – 28/30‑31
Vasilka Sancin in Maša Kovič Dine (ur.): Responsibility 

to Protect in Theory and Practice – 29‑30/38‑39 

Marko Brus, Mile Dolenc, Francesca Fiorentini, Tat-
jana Josipović, Miha Juhart, Marko Kambič, Mateja 
Končina Peternel, Helmut Koziol, Janez Kranjc, 
Damjan Možina, Dušan Nikolić, Ada Polajnar 
Pavčnik, Willibald Posch, J. Michael Rainer, Clau-
dia Rudolf, Katja Škrubej, Verica Trstenjak in Ana 
Vlahek: Izročilo Občnega državljanskega zakonika – 
31‑32/34‑35

Matej Avbelj, Gašper Dovžan, Jernej Letnar Černič 
in Miha Movrin (ur.): Evropska Slovenija – 33/30‑31

Nina Plavšak (uv. pojasnila): Zakon o finančnem poslo‑
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP‑E – 35/30‑31

Barbara Kresal in Darja Senčur Peček (uv. pojasnila): 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR‑1) in Zakon o urejanju 
trga dela (ZUTD) – 36/29–31

Peter Pogačar, Anka Tominšek, Lučka Bohm, Dušan 
Bavec, Peter Filipič, Grega Strban, Andraž Rangus, 
Marijan Papež, Jože Kuhelj, Polonca Čizman Žagar, 
Miran Kalčič in Irena Štrumbelj Trontelj (uv. pojas‑
nila): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ‑2) – 36/29‑31

Borut Šantej, Darja Stanič Racman, Neža Kodre, Iztok 
Rozman, Špela Petelin, Mateja Koščak, Tanja 
Mohorko, Blažo Đurović in Luka Štravs: Direktive 
EU s področja upravljanja voda – 37/30‑31

Andreja Lang (uv. pojasnila): Zakon o kazenskem pos‑
topku z novelo ZKP‑L – 38/30‑31

Matej Accetto, Miro Cerar, Mile Dolenc, Albin Igličar, 
Aleš Novak, Barbara Novak, Marijan Pavčnik, Ada 
Polajnar Pavčnik, Grega Strban, Mirjam Škrk, Tilen 
Štajnpihler, Dragica Wedam Lukić in Jan Zobec: 
(Ustavno)sodno odločanje – 39/30‑31

Damjan Možina (uv. pojasnila): Obligacijski zakonik – 
40‑41/38‑39

Pavliha Marko (uv. pojasnila): Pomorski zakonik (PZ) – 
42‑43/38‑39

Zvone Vodovnik: Normativni temelji socialnih razmerij – 
44/30‑31

Nana Weber, Nataša Belopavlovič, Darja Senčur Peček 
in Grega Strban (ur.): Delovno in socialno pravo – 
zbirka predpisov – 45/30‑31

Peter Čeferin: Valat – 46/30‑31
Alenka Šelih in Aleš Završnik (ur.): Crime and Transition 

in Central and Eastern Europe – 47/30‑31
Marijan Pavčnik: Argumentacija v pravu (tretja izdaja) – 

48/30‑31 
Marko Pavlina in Borut Ošlaj (ur.): Svetovni etos – 

globalno in lokalno – 49‑50/38‑39
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zbornice
glej tudi odvetništvo
Ko zbornični sistem krši konkurenčno pravo EU (Zoran Skubic) – 

16‑17/34/sp

zdravstveno zavarovanje
glej socialna varnost

zdravstvo
Povračilni zahtevek stroškov zdravljenja nujne medicinske pomoči v 

državi članici EU (Jasmina A. Tabaković) – 1/14‑15/č
Nova ureditev dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih (Miha Bratina) 

– 2/15‑16/č
Zdravstvo, srečno 2013! (Jaka Slokan) – 3/8–11/č
Seznanitev z zdravstvenimi podatki zaradi suma na nalezljivo 

bolezen – 3/24/mo
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – 

zneski za leto 2013 – 4/IV/erar
Nastajanje ekonomske monokulture (Sandi Kodrič) – 5/34/č
Nepotrebna prisilna sterilizacija (Nana Weber) – 7‑8/22‑23/č
Presežki delovnih ur na področju zdravstva v Sloveniji (Sonja Ogriz) 

– 9/15‑16/č

Izdajanje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil (Sodelavka 
PP) – 14/19/vo

Več zapornikov (Irena Vovk) – 16‑17/40/por
Huda duševna bolezen preprečila izročitev (Matej Cerar) – 

20/22‑23/sp
Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Jasna 

Murgel) – 23/II–VIII/pril
Posredovanje dohodnih klicev – 29‑30/24/mo
Ljubezenska soba tudi za pripornike (Andreja Tratnik) – 

29‑30/34‑35/sp
Obiski otrok priprtih oseb – 34/29/mo
Javna objava prostega delovnega mesta (Nataša Belopavlovič) – 

36/18/vo
Položajni dodatek (Nataša Belopavlovič) – 36/18/vo
Pravni okviri primata UKC Maribor nad slovensko forenzično 

psihiatrijo (Barbara Nerat) – 39/13–15/č
Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice (Barbara Nerat in Miran 

Pustoslemšek) – 40‑41/V–VII/pril
Pravica do družinskega pomočnika (Aleš Potočnik in Urška Kupec) 

– 42‑43/21/vo
Pogodba o izobraževanju delavca javnega zavoda (Nataša 

Belopavlovič) – 44/17/vo
Zaporniške izkušnje (Zoran Skubic) – 49‑50/40/por

KAZALO 2012 – knjige tujih avtorjev
Simon Lester, Bryan Mercurio in Arwel Davies: World 

Trade Law – Text, Materials and Commentary – 2/30
Anne-Marie Mooney Cotter: Little Angels – An Interna‑

tional Legal Perspective on Child Discrimination – 2/30
Julie Dickson in Pavlos Eleftheriadis: Philosophical Foun‑

dations of European Union Law – 2/30
Sope Williams-Elegbe Fighting Corruption in Public Pro‑

curement – A Comparative Analysis of Disqualification 
or Debarment Measures – 3/31

Geert van Calster: European Private International Law 
– 4/30

Yves Pascouau in Tineke Strik (ur.): Which Integration 
Policies for Migrants? – Interaction between the EU 
and its Member States – 4/30

Paul Goldstein in P. Bernt Hugenholtz: International 
Copyright: Principles, Law, and Practice – 4/30

Csongor István Nagy: EU and US Competition Law: 
Divided in Unity? The Rule on Restrictive Agreements 
and Vertical Intra‑brand Restraints – 6/26

Rüdiger Wolfrum in Ina Gätzschmann Ina (ur.): Interna‑
tional Dispute Settlement: Room for Innovations? – 6/26

Nikoleta Radionov, Jasenko Marin, Tamar Ćapeta, Ana 
Kumpan, Nikola Popović, Božena Bulum in Iva Savić: 
Europsko prometno pravo – 7‑8/39

Gunnar Beck: The Legal Reasoning of the Court of Justice 
of the EU – 9/30

Jan Anne Vos: The Function of Public International Law 
– 9/30

Andrej Savin: EU Internet Law – 11/30
Joshua D. H. Karton: The Culture of International Arbitra‑

tion and The Evolution of Contract Law – 11/30
Katarina Trimmings: Child Abduction within the European 

Union (Studies in Private International Law) – 13/30
Guido Alpa, Giuseppe Conte, Ubaldo Perfetti in Frie-

drich Graf von Westphalen (ur.): The Proposed Com‑
mon European Sales Law – The Lawyers’ View – 13/30

Malcolm Evans in Panos Koutrakos (ur.): The Interna‑
tional Responsibility of the European Union – European 
and International Perspectives – 13/30

Sybe de Vries, Ulf Bernitz in Stephen Weatherill (ur.): 
The Protection of Fundamental Rights in the EU After 
Lisbon – 14/26

Dorota Leczykiewicz in Stephen Weatherill (ur.): The 
Involvement of EU Law in Private Law Relationships 
– 15/30

David Howart: Law As Engineering: Thinking About What 
Lawyers Do – 15/30

Hazel V. J. Moir: Patent Policy And Innovation: Do 
Legal Rules Deliver Effective Economic Outcomes? 
– 16‑17/38

Michael N. Schmitt (ur.): Tallinn Manual on the Interna‑
tional Law Applicable to Cyber Warfare – 16‑17/38

Xenophon Contiades (ur.): Constitutions in the Global 
Financial Crisis: A Comparative Analysis – 18/30

Christian Syrier: The Investigative Function of the Euro‑
pean Parliament: Holding the EU Executive to Account 
by Conducting Investigations – 18/30

David Lewis (ur.): Building New Competition Law Regimes 
– 19/30

David D. Caron in Lee M. Caplan (ur.): The UNCITRAL 
Arbitration Rules: A Commentary – 19/30

Andrew Lang: World Trade Law after Neoliberalism – 
Reimagining the Global Economic Order – 20/30

Frank S. Benyon (ur.): Services and the EU Citizen – 20/30
William A. Schabas, Yvonne McDermott in Niamh Hayes 

(ur.): International Criminal Law – Critical Perspectives 
– 21/30

Elizabeth Fisher, Bettina Lange in Eloise Scotford: 
Environmental Law: Text, Cases & Materials – 21/30

Rolf A. Schütze (ur.): Institutional Arbitration – A Com‑
mentary – 22/30

Gregor Bachmann, Horst Eidenmüller, Andreas Engert, 
Holger Fleischer in Wolfgang Schön: Regulating the 
Closed Corporation – 22/30

Arthur Kaufmann; Aleš Novak in Marjan Pavčnik (avtorja 
dodatka k knjigi): Uvod v filozofijo prava – 23/30‑31

Vicki Jackson: Constitutional Engagement in a Transna‑
tional Era – 23/30

Tania Groppi in Marie-Claire Ponthoreau (ur.): The Use 
of Foreign Precedents by Constitutional Judges – 23/30

Alan Reed in Michael Bohlander (ur.): Participation in 
Crime – Domestic and Comparative Perspectives – 
24‑25/38

Moritz Lorenz in Martin Luther: An Introduction to EU 
Competition Law – 24‑25/38

Josep Casadevall, Egbert Myjer, Michael O’Boyle in 
Anna Austin (ur.): Freedom of Expression – Essays in 
honour of Nicolas Bratza, President of the European 
Court of Human Rights – 26/30
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Bolniški stalež za otroka, zdravljenega v tujini (Zlatka Markovič) ‑ 
21/18/vo

Pomoč pri samomoru (Andreja Tratnik) – 21/25/sp
Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Jasna 

Murgel) – 23/II–VIII/pril
Vodenje registrov v zvezi s cepljenji – 26/21/mo
Advancing the Human Right to Health (Irena Vovk) – 27/30/prik
Spola nista le dva (Nana Weber) – 29‑30/18‑19/č
Zadržanost starša z dela zaradi nege otroka (Tadeja Krajnc) – 

29‑30/21/vo
Kaznivost malomarnega zdravljenja (Jaša Močnik) – 31‑32/17‑18/č
Spremljevalec otroka v šoli (Aleš Potočnik) – 31‑32/21‑22/vo
Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom 

nenačrtovanega otroka (Katja Koritnik) – 35/14–16/č
Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja 

svojega izvora (Judita Dolžan) – 35/26‑27/sp
Prost pretok in (de)regulacija zdravstvenih in socialnih storitev? 

(Zoran Skubic) – 35/28‑29/sp
REACH – Best Practice Guide to Regulation (EC) No 1907/2006 

(Irena Vovk) – 36/30/prik
Italijanski »okuženi« (Andreja Tratnik) – 37/25‑26/sp

Družba je bolna, pozdravimo jo! (Jaka Slokan) – 10/3/uv
Povračilo stroškov zdravljenja v tujini – 10/21/sp
Skrajšanje odpovednega roka in varstvo po 116. členu ZDR (Nataša 

Belopavlovič) – 12/19/vo
Obračunavanje cen programov vrtca v času otrokove odsotnosti 

(Sodelavka PP) – 12/19/vo
Posredovanje originalne zdravstvene dokumentacije – 12/22/mo
Primarni namen uvedbe davka na sladke pijače je izboljšanje 

zdravstvenega stanja prebivalstva – 12/I‑II/pod
Pravica do dostojne smrti (Nana Weber) – 12/29‑30/por
Sprememba spola v Sloveniji (Nana Weber) – 16‑17/21–23/č
Spremljanje otroka na nevrofizioterapijo (Suzana Peer Kvas) – 

16‑17/26/vo
Poškodba pri delu (Nataša Belopavlovič) – 16‑17/27‑28/vo
Embrionalne matične celice – prihodnost ali stranpot? (Barbara 

Nerat) – 16‑17/38/prik
Sodišče mora sklep o začetku postopka skrbno obrazložiti – 

18/22/mo
Spletni smerokaz: Varnost na dlani (Irena Vovk) – 18/38/prik
Huda duševna bolezen preprečila izročitev (Matej Cerar) – 

20/22‑23/sp
Športni duh in medikalizacija protidopinga (Matej Cerar) – 20/27/por

José M. Zuniga, Stephen P. Marks in Lawrence O. 
Gostin (ur.): Advancing the Human Right to Health 
– 27/30

Jonathan Herring: Caring and the Law – 27/30
Ulrike Schultz in Gisela Shaw (ur.): Gender and Judg‑

ing – 28/30
Michael L. Perlin: A Prescription for Dignity – Rethinking 

Criminal Justice and Mental Disability Law – 28/30
Ann Numhauser-Henning in Mia Rönnmar (ur.): Norma‑

tive Patterns and Legal Developments in the Social 
Dimension of the EU – 29‑30/38

Manfred Neumann in Jürgen Weigand (ur.): The Inter‑
national Handbook of Competition – Second Edition 
– 29‑30/38

Horst Eidenmüller (ur.): Regulatory Competition in Con‑
tract Law and Dispute Resolution – 31‑32/34

Alessandro Ferrari in Sabrina Pastorelli (ur.): The Burqa 
Affair Across Europe – Between Public and Private 
Space – 31‑32/34

Sara Fiorentini: Intellectual Property and Human Rights: 
is a Balance Possible? – 33/30

Adam Cygan: Accountability, Parliamentarism and Trans‑
parency in the EU: The Role of National Parliaments 
– 33/30

Nigel Foster: Foster on EU Law – 34/30
Georgije Đorđe Ivković: Pomorsko pravo: Zbrana dela – 

Sabrana djela – 34/30‑31
Arnold Roosendaal: Digital Personae and Profiles in 

Law: Protecting Individuals’ Rights in Online Contexts 
– 35/30

Gráinne Kirwan in Andrew Power: Cybercrime – The 
Psychology of Online Offenders – 35/30

Dieter Drohmann in Matthew Townsend (ur): REACH – 
Best Practice Guide to Regulation (EC) No 1907/2006 
– 36/30

Kim Talus: EU Energy Law and Policy – A Critical Account 
– 36/30

Chris Cunneen, Eileen Baldry, David Brown, Melanie 
Schwartz, Alex Steel in Mark Brown: Penal Culture 
and Hyperincarceration – The Revival of the Prison 
– 36/30

Daniel Newman: Legal Aid Lawyers and the Quest for 
Justice – 37/30

Andrea Lista: EU Competition Law and the Financial 
Services Sector – 37/30

Geneviève Helleringer in Kai Purnhagen: Towards a 
European Legal Culture – First Edition – 38/30

Richard A. Posner: Reflections on Judging – 38/30
Christoph Grabenwarter (ur.): The European Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms: A Commentary – 39/30

Felix Steffek in Hannes Unberath (ur.): Regulating Dis‑
pute Resolution: ADR and Access to Justice at the 
Crossroads – 39/30

Stephen G. A. Pitel, Jason W. Neyers in Erika Chamber-
lain (ur.): Tort Law: Challenging Orthodoxy – 40‑41/38

Maurice Adams, Henri de Waele, Johan Meeusen in 
Gert Straetmans (ur.): Judging Europe’s Judges: The 
Legitimacy of the Case Law of the European Court of 
Justice – 40‑41/38

Michal Bobek: Comparative Reasoning in European 
Supreme Courts – 42‑43/38

Paul Omar (ur.): International Insolvency Law – Reforms 
and Challenges – 42‑43/38

Aoife Nolan, Rory O’Connell in Colin Harvey (ur.): Human 
Rights and Public Finance – Budgets and the Promo‑
tion of Economic and Social Rights – 44/30

Eleonora Rosati: Originality in EU Copyright – Full Har‑
monization through Case Law – 44/30

Ivo Pezzuto: Predictable and Avoidable – Repairing Eco‑
nomic Dislocation and Preventing the Recurrence of 
Crisis – 45/30

Luís Silva Morais: Joint Ventures and EU Competition 
Law – 45/30

Paul Davies, Klaus Hopt, Richard Nowak in Gerard van 
Solinge (ur.): Corporate Boards in Law and Practice – 
A Comparative Analysis in Europe – 46/30

Jan Klabbers: International Law – 46/30
Francis Maupain: The Future of the International Labour 

Organization in the Global Economy – 47/30
David Kinley, Wojciech Sadurski in Kevin Walton (ur.): 

Human Rights: Old Problems, New Possibilities – 47/30
Rhona Schuz: The Hague Child Abduction Convention: A 

Critical Analysis – 48/30
Dagmar Schiek (ur.): The EU Economic and Social Model 

in the Global Crisis: Interdisciplinary Perspectives – 
48/30

Martin Scheinin (ur.): Terrorism and Human Rights – 
49‑50/38

David Feldman (ur.): Law in Politics, Politics in Law – 
49‑50/38
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Portal e‑Sodstvo – kaj smo se naučili in kako naprej? (Pavel 
Reberc) – 40‑41/10–12/č

Portal eSodstvo – kaj bi se morali (bolj) naučiti (v zvezi z 
delovanjem elektronske zemljiške knjige) (Jasminka Jaša Trklja) 
– 42‑43/13‑14/odm

Rešitve za e‑sodstvo, ki bo v pomoč, ne v breme (Nana Weber) – 
44/15/por

zgodovina
Justinijanove Institucije (Katja Škrubej) – 11/30‑31/prik
Zločin brez kazni (Špela Kunej) – 45/25‑26/sp

znamka
glej industrijska lastnina

znanost
Spletni smerokaz: Predavanja na spletu (Irena Vovk) – 9/38/prik
Robert Badinter – častni doktor Univerze v Ljubljani (Janez Kranjc) 

– 46/28/por

Zveza društev pravnikov Slovenije
glej tudi Dnevi slovenskih pravnikov 2012
Priznanja in nagrade za leto 2012 – 40‑41/6–9/por

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije
glej Dnevi slovenskih pravnikov 2012 in društva

Zvezno vrhovno sodišče ZR Nemčije
Poseg v osebnostno pravico s časopisno objavo podatka o 

sodelovanju z Ministrstvom za državno varnost (Judita Dolžan) 
– 7‑8/34/sp

Pravica do odškodnine za začasno nemožnost uporabe interneta 
(Judita Dolžan) – 15/22/sp

Odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve avtorskih 
pravic (Judita Dolžan) – 22/23‑24/sp

Google, Google, daj, povej, kdo je kdo na Zemlji tej! (Rosana 
Lemut Strle) – 23/23‑24/sp

Odgovornost staršev za spletne kršitve avtorskih pravic tretjih s 
strani otrok (Judita Dolžan) – 31‑32/27/sp

(Ne)upravičenost povrnitve stroškov detektivskih storitev v primeru 
uporabe sledilnega sistema GPS (Judita Dolžan) –  
33/22‑23/sp

Dopustnost objave fotografije otroka znane osebnosti (Judita 
Dolžan) – 34/25/sp

Še o odgovornosti ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve 
avtorskih pravic (Judita Dolžan) – 49‑50/33‑34/sp

Zvezno ustavno sodišče ZR Nemčije
Kaj je na kocki v Karlsruheju? (Igor Vuksanović) – 24‑25/18‑19/č
Ustavnost sporazumevanja v kazenskem postopku (Miha Šošić) – 

26/24‑25/sp
Odreditev testa DNK za ugotovitev očetovstva v sporu za dodelitev 

stikov, začetem na zahtevo biološkega očeta (Judita Dolžan) – 
40‑41/33‑34/sp

Ž
živali

Možnost odvzema živali (Helena Klinc) – 16‑17/23‑24/č
Prepoved oglaševanja organizacije za varstvo živali (Nika Skvarča) 

– 18/25/sp
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (Mojca Borštnar, Katarina Ferlin, 

Lara Jalovec, Urša Kranjc, Nataša Levstek, Ajda Mikuš, Maja 
Novak, Veronika Rojs, Anže Singer in Natalija Vek) –  
19/11–13/č

Nezakonit lov – 29‑30/23/sp
Dodatno o nevarnih psih (Igor Vuksanović) – 38/13‑14/č
Omejena možnost neprivilegiranih tožnikov za vložitev ničnostne 

tožbe zoper akte EU (Petra Weingerl) – 45/22‑23/sp

živila
Nova ureditev dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih (Miha Bratina) 

– 2/15‑16/č
Primarni namen uvedbe davka na sladke pijače je izboljšanje 

zdravstvenega stanja prebivalstva – 12/I‑II/pod
Spletni smerokaz: Hrane ne mečite stran (Irena Vovk) – 48/38/prik

Bomo dočakali zdravstveno reformo? (Irena Ilešič Čujovič) –  
38/3/uv

Forenzični pacient pod drobnogledom Velikega brata v črni togi 
(Barbara Nerat) – 38/6–8/č

Pravni okviri primata UKC Maribor nad slovensko forenzično 
psihiatrijo (Barbara Nerat) – 39/13–15/č

Vsak dohodek šteje (Nana Weber) – 39/32/por
Odklonska ravnanja in zdravje v delovnem okolju (Bećir Kečanović 

in Metoda Dodič Fikfak) – 40‑41/20–22/č
Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice (Barbara Nerat in Miran 

Pustoslemšek) – 40‑41/V–VII/pril
Promocija zdravja na delovnem mestu – 42‑43/I‑II/erar
Čezmejno zdravljenje pacientov (Lina Burkelc Juras) – 42‑43/37/por
Zdravljenje v tujini (Irena Vovk) – 42‑43/40/por
Ad hoc: Odgovorni smo kot posamezniki! (Vesna Bergant 

Rakočević) – 42‑43/41/č
Zdravniške ali pravniške napake? (Aleš Galič) – 44/6–9/odm
Pogled na priznanje izraelske sodbe – odškodninska odgovornost 

zdravnika (Janez Tekavc) – 44/10–12/odm
Spletno naročanje na specialistične zdravniške preglede –  

44/21/mo
Slovenski zdravstveni sistem – bolnik na intenzivni negi (Irena Ilešič 

Čujovič) – 44/II–VIII/pril
Mens sana in corpore sano (Jaka Slokan) – 45/3/uv
Čezmejno zdravstveno varstvo po novem (Eva Godina) – 45/6–9/č
Pravica vojnih veteranov do zdravstvenega varstva – 46/20/sp
Plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje – novela 

ZZVZZ‑M – 47/I–III/erar
Stroški izvajanja ZVZD‑1 so lahko tudi davčno nepriznani –  

48/I‑II/pod
Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika (Aleš 

Velkaverh) – 48/25/sp
Lekarniška dejavnost in temeljna svoboda ustanavljanja po pravu 

EU (Zoran Skubic) – 48/26‑27/sp
Čigavi so stroški za predhodni zdravstveni pregled za delovno 

mesto zdravnika specializanta? – 49‑50/24‑25/mo
Spletni smerokaz: Proti zasvojenostim (Irena Vovk) – 49‑50/46/prik

Združene države Amerike
glej tudi Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Domači forum ni pomagal Lanceu Armstrongu (Blaž Bolcar) – 

7‑8/35/por
Novejši pogled na cenovno plenilstvo (Til Rozman) – 12/12‑13/č
Ameriški model prenosa terjatev iz zavarovalne pogodbe 

življenjskega zavarovanja (Nina Grižonič) – 20/11–13/č
Kam je odšlo načelo sorazmernosti? (Nataša Pirc Pusar) – 33/3/uv
Reflections on Judging (Irena Vovk) – 38/30/prik
Varnostno‑obveščevalne službe na prepihu (Nataša Pirc Musar) – 

48/9‑10/č

Združeni narodi
glej Organizacija Združenih narodov

zemljišče
glej nepremičnine

zemljiška knjiga
Nekaj dodatnih premislekov k stvarnopravnim izhodiščem pri 

prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Miha Juhart) – 
2/6–9/č

Maksimalna hipoteka – 2/21‑22/sp
Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju (Matjaž Tratnik) 

– 2/II–VIII/pril
Sosed o lastniški posesti soseda v postopku vzpostavitve 

zemljiškoknjižne listine (Maja Knez) – 11/14‑15/č
Vzpostavitev etažne lastnine – uporaba SPZ in ZVEtL –  

15/20‑21/sp
Zemljiški dolg in zlorabe (Igor Vuksanović) – 16‑17/II‑VI/pril
Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo (Nadija Šuler) – 

18/14–16/č
Izravnava meje kot način pridobitve lastninske pravice (Nejc 

Zemljak) – 20/7‑8/č
Sposobnost biti stranka v postopku – smrt tožene stranke pred 

vložitvijo tožbe – univerzalno pravno nasledstvo –  
24‑25/22–24/sp

Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose (Nana Weber) – 
24‑25/36‑37/por

Ukinitev zemljiškega dolga – korak nazaj (Andrej Ekart) – 36/3/uv
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Sorazmerni del letnega dopusta in regres za letni dopust –  
39/22/vo

Pogodba o izobraževanju delavca javnega zavoda – 44/17/vo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – 47/18/vo

Živko Bergant 
Nastanek plačilne nesposobnosti po ZFPPIPP – 5/9–11/č

Vesna Bergant Rakočević 
Ad hoc: Lačni otroci, požrešni otroci – 1/33/č
Ad hoc: Človek z grandioznim občutkom za lastno pomembnost – 

6/29/č
Ad hoc: Smučajmo vsi! – 12/33/č
Ad hoc: Vsi bi bili radi Švicarji, nihče pa Wilhelm Tell – 18/33/č
Klub odgovarja za svojega »patrona« – 19/22/sp
Ad hoc: Zakaj meni nihče ne piše sodb v Murglah? – 23/33/č
Ad hoc: Notranja rezerva – 29‑30/41/č
Dokončen poraz FIFA in UEFA – 33/27‑28/sp
Ad hoc: Napačna interpretacija – 36/33/č
Ad hoc: Odgovorni smo kot posamezniki! – 42‑43/41/č
Ad hoc: Tišina, snemamo! – 48/33/č

Nina Betetto 
Ugrabljena sodba – 1/8‑9/odm
Sodba ni članek – 36/II‑III/pril

David Bogataj 
Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega 

premoženja starostnikov (skupaj z Boštjanom Averjem) –  
13/6–8/č

Blaž Bolcar 
Domači forum ni pomagal Lanceu Armstrongu – 7‑8/35/por

Mojca Borštnar 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj s Katarino Ferlin, Laro 

Jalovec, Uršo Kranjc, Natašo Levstek, Ajdo Mikuš, Majo Novak, 
Veroniko Rojs, Anžetom Singerjem in Natalijo Vek) – 19/11–
13/č

Borut Bratina 
Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi (skupaj z Dušanom 

Jovanovičem in Miho Bratino) – 4/8‑9/č

Miha Bratina 
Nova ureditev dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih – 2/15‑16/č
Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi (skupaj z Borutom Bratino in 

Dušanom Jovanovičem) – 4/8‑9/č
Delničarji vs. upniki (skupaj z Urošem Ilićem in Matjažem Janom) – 

13/II–VII/pril

Tanja Bratina 
Ocenjena vrednost javnega naročila – varuh zakonitosti in temeljnih 

načel javnega naročanja – 47/10–12/č
Dolžna ravnanja naročnika pri sprejemu odločitve o oddaji javnega 

naročila – 49‑50/II–VI/pril

Nejc Brezovar 
Volilna pravica kot privilegij starejših? – 24‑25/13‑14/č
Prisilno upokojevanje univerzitetnih profesorjev – v pričakovanju 

odločitve Ustavnega sodišča – 27/9‑10/č

Maja Brkan 
Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska 

notranjepolitična kriza – 10/9–11/č

France Bučar 
Prepoved referenduma – za kaj v resnici gre – 1/3/uv
Narodna istovetnost in nacionalni interes – 26/3/uv
Sanacija družbe kot vprašanje etične doraslosti – 40‑41/3/uv

Ana Bučar Brglez 
Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi 

obdolžencev in obsojencev (skupaj z Anjo Štrovs) –  
4/II–VIII/pril

Lina Burkelc Juras 
Čezmejno zdravljenje pacientov – 42‑43/37/por

C
Nada Caharijaz Ferme 

Samostojnost odločanja na področju skrbništva – 29‑30/16‑17/č

A
Edi Abram 

150 let Mednarodnega odbora Rdečega križa – 21/15‑16/č

Matej Accetto 
Jubilej ustavnega trenutka Evropske unije – 5/3/uv

Matjaž Ambrož 
Subjekt, gon, sublimacija – 4/29/zap
Fiktivno in realno – 7‑8/37/zap
Mednarodna afirmacija – 11/29/zap
Pavlihizmi – 15/30/prik
Vse, kar hočem vedeti o tebi – 19/30‑31/prik
Na televiziji – 23/3/uv
Detektor – 27/29/zap
Izjeme od akcesornosti udeležbe (četrti odstavek 41. člena KZ‑1) – 

31‑32/IIVI/pril
Moje društveno življenje – 33/29/zap
Likovna umetnost – 36/28/zap
Zakaj pišem? – 38/29/zap
Vsakomur po njegovih potrebah – 40‑41/37/zap
Prava peresa: Čudežna moč glasbe – 49‑50/37/zap

Matej Avbelj 
Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava? – 1/6–8/č
Javna etika in integriteta – 9/30/prik
Namesto praznine: vsebinski liberalizem – 18/16–18/odm
Mladopravniki in evropska Slovenija – 19/3/uv
Obsojeni Božiček – 34/10‑12/č
Predlog ZViS‑1 za grški scenarij – 48/3/uv

Boštjan Aver 
Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega 

premoženja starostnikov (skupaj z Davidom Bogatajem) –  
13/6–8/č

B
Milena Basta Trtnik 

Velika strokovna napaka kot element izločitve ponudnikov –  
5/15‑16/č

Nova pravna ureditev javnega naročanja na obrambnem in 
varnostnem področju – 7‑8/15‑16/č

Posebnosti pravne ureditve javnega naročanja na obrambnem in 
varnostnem področju – 9/11‑12/č

Priprava na postopek oddaje javnega naročila – 19/II–VI/pril
Najnižja cena kot pravilo za zoževanje števila primernih kandidatov 

v prvi fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti? 
– 28/12‑13/č

Nataša Belopavlovič 
Izraba letnega dopusta v osnovni šoli – 1/19/vo
Izraba letnega dopusta v primeru menjave delodajalca – 2/20/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – 3/21/vo
Omejitev sklepanja avtorskih pogodb po ZUJF – 4/20/vo
Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ‑2 – 5/20/vo
Omejitev števila dni letnega dopusta po ZUJF – 6/18‑19/vo
Usklajevanje pokojnin po ZPIZ‑2 – 11/21/vo
Skrajšanje odpovednega roka in varstvo po 116. členu ZDR – 

12/19/vo
Poškodba pri delu – 16‑17/27‑28/vo
Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin 

– 18/19/vo
Konkurenčna prepoved – 20/18/vo
Ugotavljanje alkoholiziranosti poklicnih voznikov – 21/17/vo
Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 

22/30‑31/prik
Obveznost objave – 26/18/vo
Odpravnina 1. – 26/18/vo
Rok za prijavo na prosto delovno mesto – 26/18/vo
Odpravnina 2. – 26/18/vo
Odpravnina 3. – 26/18/vo
Odpravnina za javne uslužbence – 26/18/vo
Odpravnina in prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti za 

pripravnike – 29‑30/21‑22/vo
Odpravnina ob upokojitvi – 33/20‑21/vo
Regres za letni dopust – 34/22/vo
Solidarnostna pomoč – 35/20/vo
Javna objava prostega delovnega mesta – 36/18/vo
Položajni dodatek – 36/18/vo
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Izključnost uporabe Uredbe v primeru neposrednega pridobivanja 
dokazov – 13/29/sp

Pravica do odškodnine za začasno nemožnost uporabe interneta – 
15/22/sp

Odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve avtorskih 
pravic – 22/23‑24/sp

Odgovornost staršev za spletne kršitve avtorskih pravic tretjih s 
strani otrok – 31‑32/27/sp

(Ne)upravičenost povrnitve stroškov detektivskih storitev v primeru 
uporabe sledilnega sistema GPS – 33/22‑23/sp

Dopustnost objave fotografije otroka znane osebnosti – 34/25/sp
Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja 

svojega izvora – 35/26‑27/sp
Odreditev testa DNK za ugotovitev očetovstva v sporu za dodelitev 

stikov, začetem na zahtevo biološkega očeta – 40‑41/33‑34/sp
Pristojnost v odškodninskem sporu glede odgovornosti članov 

uprave in delničarjev za dolgove družbe – 44/24‑25/sp
Še o odgovornosti ponudnika storitev gostiteljstva za kršitve 

avtorskih pravic – 49‑50/33‑34/sp

Anja Drev 
Prisilna izterjava preživninskih terjatev – odprti problemi v teoriji in 

praksi – 46/II–VIII/pril

Matjaž Drev 
Obmetavanje s piškotki – 26/13‑14/č

Eneja Drobež 
Sirote Jerice v avtorskem pravu – 9/12–14/č
Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe – 

46/14–16/č

Nina Dvoršek 
Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami – 16‑17/26‑27/vo

E
Andrej Ekart 

Ukinitev zemljiškega dolga – korak nazaj – 36/3/uv

Anže Erbežnik 
Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek 

(skupaj z Zlatkom Dežmanom) – 9/II–VII/pril
Kladivo čarovnic – o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični 

republiki – 22/13‑15/č

F
Polona Farmany 

Pravica do svobode izražanja na svetovnem spletu v luči prakse 
ESČP – 14/14–16/č

Primož Feguš 
Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja –  

27/11–13/č

Petra Ferk 
Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture – 27/II–VIII/pril

Katarina Ferlin 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Laro 

Jalovec, Uršo Kranjc, Natašo Levstek, Ajdo Mikuš, Majo Novak, 
Veroniko Rojs, Anžetom Singerjem in Natalijo Vek) – 19/11–
13/č

Andrej Ferlinc 
Pojem skrajne sile v pravu – 21/V–VII/pril

Zvonko Fišer 
Dolgega dneva potovanje v nič? – 9/3/uv
Hilda – 22/3/uv
Pomilostitev ne sme biti revizija sodne odločbe – 39/3/uv

Andrej Friedl 
Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja (skupaj z Igorjem 

Knezom) – 4/6–8/č
Skupno evropsko prodajno pravo – mar v B2B že ne obstaja? 

(skupaj z Markom Djinovićem) – 7‑8/II–V/pril
Novela Obrtnega zakona – korak v pravo smer – 15/6–8/č
Odgovornost podjetij za preprečevanje korupcije – 24‑25/6–8/č

Nataša Cankar 
Ugotavljanje sodne pristojnosti in ugovor sklenjenega arbitražnega 

sporazuma – 7‑8/9–11/č
Izkušnja z novim davkom na nepremično premoženje večje 

vrednosti – 36/12–14/č

Jaka Cepec 
Pravno‑ekonomska analiza sprememb davčno‑socialne obremenitve 

dohodka v letu 2013 (skupaj z Vitom Vitrihom) – 6/II–X/pril

Matej Cerar 
Ali so ob zavajanju prisotna čustva? – 3/18‑19/č
Priča v priporu MKS ne sodi v pristojnost Nizozemske –  

10/25‑26/sp
Preventivno pridržanje huligana je lahko zakonito – 12/26/sp
Pristojnosti davčnih organov ostajajo še naprej široke –  

16‑17/33/sp
Huda duševna bolezen preprečila izročitev – 20/22‑23/sp
Športni duh in medikalizacija protidopinga – 20/27/por
Britanski patriot ne bo mogel voliti – 22/21/sp
Obdavčitev z 98‑odstotno stopnjo je nesorazmerna – 24‑25/30/sp
Tudi pri odmeri stroškov v pravdi morajo biti sodišča življenjska – 

34/28‑29/sp
Jeziček tehtnice zopet v smer svobode izražanja – 40‑41/32/sp
Odgovornost novičarskega portala za komentarje bralcev – 

44/22‑23/sp
Ljubljana na zemljevidu arbitraže? – 44/29/por

Miro Cerar 
Ozaveščanje pravne države – 28/3/uv

Č
Rok Čeferin 

Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle – 1/10‑11/č
Za pravno utemeljena stališča, ne glede na njihovo všečnost – 

3/15‑16/odm
Petnajstdnevni rok za vložitev pritožbe – kršitev pravice do 

pravnega sredstva? – 39/9‑10/č

Matej Čujovič 
Izročilo Občnega državljanskega zakonika – 31‑32/34‑35/prik

D
Matija Damjan 

Razpolaganje občine s parcelo v družbeni lastnini – 27/18‑19/vo

Martin Dekleva 
Odprava upravne odločbe v pritožbenem postopku in odškodninska 

odgovornost javnih oblasti – 21/13‑14/č
Dostop javnosti do dokumentov EU v Republiki Sloveniji –  

31‑32/9–11/č

Zlatan Dežman 
Posledice prometne nesreče in institut odgovornosti za hujšo 

posledico – 5/17–20/odm
Prenova predkazenskega postopka zahteva temeljit premislek 

(skupaj z Anžetom Erbežnikom) – 9/II–VII/pril

Marko Djinović 
Skupno evropsko prodajno pravo – mar v B2B že ne obstaja? 

(skupaj z Andrejem Friedlom) – 7‑8/II–V/pril

Metoda Dodič Fikfak 
Odklonska ravnanja in zdravje v delovnem okolju (skupaj z Bećirjem 

Kečanovićem) – 40‑41/20–22/č

Žiga Dolhar 
Svoboda širjenja in prejemanja vesti na internetu – 3/30/sp

Anita Dolinšek 
Pogodba o medsebojnih razmerjih – 38/II–VIII/pril

Judita Dolžan 
Neskladnost nacionalnih pravil glede postopka vročitve po fikciji z 

Uredbo o vročanju – 4/26/sp
Poseg v osebnostno pravico s časopisno objavo podatka o 

sodelovanju z Ministrstvom za državno varnost – 7‑8/34/sp
Pravica do sukcesivne posvojitve že posvojenega otroka 

istospolnega partnerja – 10/23‑24/sp
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Sodba Sodišča EU proti Sloveniji zaradi kršitve železniške 
zakonodaje EU – 29‑30/30‑31/sp

Samo Evrazijske unije ne – 42‑43/10‑11/č

Gerhart Holzinger 
O vlogi ustavnega sodstva v demokratični pravni državi – avstrijski 

vidik – 5/VI–VIII/pril

Nataša Hribar 
Koliko – toliko – 1/32/č
Novoletna voščila – 2/31/č
Ženske in moški – 3/32/č
Nobeden in noben ter vsakdo in vsak – 4/31/č
Izpred, izza, izpod, iznad, izmed – 5/32/č
Drsalke in drsalke – 6/27/č
O stopinjah – 7‑8/40/č
Sredstva in obveznosti – 9/31/č
Majhen in mali – 10/32/č
Se je čutil odrinjenega ali odrinjen? – 11/31/č
Kako se sklanja gospa? – 12/32/č
O populaciji in prebivalcih – 13/31/č
Za čigavo državo se borimo? Našo ali svojo? – 14/27/č
Uradna in neuradna imena dokumentov – 15/31/č
Sašo in Saša – 16‑17/39/č
Dvopičje – 18/31/č
Podpičje – 19/31/č
Glagoli s se in si – 20/31/č
Nedoločniki in vejica – 21/31/č
Polstavki – 22/31/č
Rodilnik – 23/31/č
Dež – 24‑25/39/č
Date ali daste? – 26/31/č
Beseda ali dve o trpniku – 27/31/č
Tožilniki, predvsem moški – 28/31/č
Pozdrav s počitnic – 29‑30/39/č
Klicaj – 31‑32/35/č
Vikanje in polvikanje – 33/31/č
Tuja imena – 34/31/č
Mašila v govoru – 35/31/č
O dajalniku in mestniku – 36/31/č
Vam manjka razsodnost ali razsodnosti? – 37/31/č
O Bežigradu – 38/31/č
Kako so nastajala slovenska krajevna imena – 39/31/č
Schengen – 40‑41/39/č
O dvatisočakih in trosedih – 42‑43/39/č
Novi jezikovni viri – Gigafida (1) – 44/31/č
Novi jezikovni viri – Gigafida (2) – 45/31/č
Novi jezikovni viri (3) – 46/31/č
Naštevanje – 47/31/č
Ali papir strižemo ali režemo? – 48/31/č
Nekaj o števnikih – 49‑50/39/č

Petra Hribar Habjan 
Preživljanje polnoletnega brata – 34/22/vo

I
Albin Igličar 

Samo pravne norme ne bodo dovolj – 16‑17/13‑14/č
Svetovni etos – globalno in lokalno – 49‑50/38‑39/prik

Irena Ilešič Čujovič 
Vpliv ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam na povračila 

stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke –  
37/10–12/č

Bomo dočakali zdravstveno reformo? – 38/3/uv
Slovenski zdravstveni sistem – bolnik na intenzivni negi –  

44/II–VIII/pril

Uroš Ilić 
Delničarji vs. upniki (skupaj z Matjažem Janom in Miho Bratino) – 

13/II–VII/pril
ZFPPIPP‑E – drugi poizkus – 16‑17/3/uv
Novela ZGD‑1E – po presoji Ustavnega sodišča – 22/6‑9/č
Finančno prestrukturiranje sistemsko pomembnih podjetij – 34/3/uv
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju – 35/30‑31/prik
Nizozemska dražba – 36/8‑9/č

Šime Ivanjko 
Izvršnica ali menica? – 3/6–8/č
Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava – 4/3/uv

Nina Furman 
Dileme obveznega revidiranja pravilnosti financiranja organizatorjev 

referendumskih kampanj – 15/12–15/č
Letno poročanje političnih strank o poslovanju Računskemu sodišču 

– 19/14‑15/č

G
Natali Gak 

Foreign Policy – 20/30‑31/prik
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi – 29‑30/38‑39/prik

Aleš Galič 
Zdravniške ali pravniške napake? – 44/6–9/odm

Robert Geisler 
Pogodbena kazen v potrošniški pogodbi o posredovanju kot 

nepošten pogodbeni pogoj – 13/9‑12/č

Eva Godina 
Čezmejno zdravstveno varstvo po novem – 45/6–9/č

Vesna Gorjup Zupančič 
Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine (skupaj z Mojco 

Vertačnik) – 45/9‑10/č

Primož Gorkič 
Evropski javni tožilec: zdaj gre (zares) zares! – 34/II–VI/pril
Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera 

(skupaj s Katjo Šugman Stubbs) – 40‑41/II–V/pril

Franc Grad 
Prenehanje vlade in tekoči posli – 5/6–8/č
Parlamentarna avtonomija – 20/II–VIII/pril
Volilni sistem, ustava in spremembe – 49‑50/13–16/č

Andrej Grah Whatmough 
Poslovno pravo – osnove s praktičnimi primeri – 5/31/prik
Dvig stopnje DDV kot smiseln ukrep fiskalne politike v trenutnih 

gospodarskih razmerah v Sloveniji? – 19/6‑7/č
Nov sistem pavšalne obdavčitve: sredstvo za spodbujanje malega 

gospodarstva? – 22/17–19/č
Posledice dviga stopenj DDV v praksi – 28/6‑7/č
Meja obdavčitve daril – 37/20/vo
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji – veljavna in prihodnja  

ureditev (1) – 47/7–9/č
Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji – veljavna in prihodnja  

ureditev (2) – 48/16–18/č

Mitja Grbec 
Zbrana dela Georgija Đorđa Ivkovića: Pomorsko pravo –  

34/30‑31/prik

Nina Grižonič 
Ameriški model prenosa terjatev iz zavarovalne pogodbe 

življenjskega zavarovanja – 20/11–13/č

Andrejka Grlić 
Iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo prihodnost – zbudimo se! – 

23/14–16/č
Iskanje ustreznih rešitev, kako iz črne in sive sedanjosti v svetlejšo 

prihodnost – 29‑30/6–9/č
Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami) 

– 35/3/uv

H
Uroš Hočevar 

Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove – 13/12–15/č

Alen Hodnik 
Omejitev uporabe izjeme (pogodbenih) in‑house razmerij na 

področju javnih naročil – 3/26‑27/sp

Janja Hojnik 
O tržni svobodi in (ne tako) nori evropski zakonodaji – 2/3/uv
Liberalizacija železniških storitev v EU – 14/II–XI/pril
Manjkajoči člen varovanja človekovih pravic v EU končno najden? 

– 15/3/uv
Trgovinska vojna med EU in Kitajsko ali kdo je bolj odvisen od 

koga? – 24‑25/15–17/č
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Odgovornost za preprečevanje korupcije v notranjem okolju javnih 
institucij – 37/8‑9/č

Obvladovanje korupcije in korupcijskih tveganj z zgledom integritete 
– 39/16‑17/č

Odklonska ravnanja in zdravje v delovnem okolju (skupaj z Metodo 
Dodič Fikfak) – 40‑41/20–22/č

Erik Kerševan 
Izdajanje upravnih odločb kot vidik uresničevanja človekovih pravic 

– 12/14–16/č

Ciril Keršmanc 
Pismo Kasiju o strukturnih spremembah sodobnega kazenskega 

procesnega prava in vzniku kazministrativnega prava – 
47/28‑29/č

Marko Ketler 
Merodajno pravo za (materialno) veljavnost arbitražnega sporazuma 

– 7‑8/VI–VIII/pril

Helena Klinc 
Možnost odvzema živali – 16‑17/23‑24/č

Igor Knez 
Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja (skupaj z Andrejem 

Friedlom) – 4/6–8/č
Novi Zakon o delovnih razmerjih – korak bližje k prožni varnosti? – 

10/II–VIII/pril
Zakon o gospodarskih družbah – med kladivom in nakovalom – 

37/6‑7/č
Dolgo pričakovana novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – 

40‑41/24‑25/č

Maja Knez 
Sosed o lastniški posesti soseda v postopku vzpostavitve 

zemljiškoknjižne listine – 11/14‑15/č

Rajko Knez 
Neustrezno poseganje v prostor – 12/3/uv

Sandi Kodrič 
Virtualni svet ni vse – 2/34/č
Nastajanje ekonomske monokulture – 5/34/č
Ekonomika evropske integracije – 7‑8/38/prik
Padanje cen nepremičnin lahko ustavi le višja sila – 9/34/č
Visokošolski program v vsako slovensko vas – 12/34/č
Govorjenje je poceni – 15/34/č
Ko najem kredita postane velikanski uspeh – 19/34/č
Caveat venditor – 22/34/č
Nepričakovani učinki ekonomskih spodbud – 26/34/č
Čakanje ali kupovanje vrstnega reda – 29‑30/42/č
Sodišča o »dobrih ljudeh, ki so se enkrat spozabili« – 34/34/č
Več zakonov, več tatov in razbojnikov – 38/34/č
Nobena civilizacija ni večna – 42‑43/42/č
Prihodnost denarja ali peskovnik za špekulante? – 46/34/č
Pretapljanje nepremičnin v penzije – 49‑50/42/č

Vida Kokalj 
Legalnost javnih protestov – 4/15‑16/č

Kristijan Anton Kontarščak 
(Ne)primernost postopka za sodni odpoklic iz 10.b člena ZGD‑1 – 

23/10–14/č
Pravilna razlaga pravnih posledic prekinitve izvršilnega postopka 

zaradi začetka postopka prisilne poravnave – 28/10–12/č

Boštjan Koritnik 
Enotna cena knjige – od velikih lobistov do malih preprodajalcev – 

40‑41/16–19/č

Katja Koritnik 
Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom 

nenačrtovanega otroka – 35/14–16/č

Kristina Kotnik Šumah 
V prid večje transparentnosti zakonodajnega procesa v Svetu EU – 

42‑43/30/sp
Kje so meje pravice dostopa do informacij javnega značaja? – 

46/17‑18/č

Blaž Kovač 
Plašnice pomagajo pri sprenevedanju – 6/13‑14/odm
Razreševanje izbrisa – ali reševanje naše biti? – 39/20‑21/č

Ali tudi gospodarska kriza povzroča dejanja v skrajni sili? –  
21/II–IV/pril

Legalizacija »programiranega stečaja« – 49‑50/6‑7/č

J
Matjaž Jager 

Kriminaliteta in tranzicija v Srednji in Vzhodni Evropi –  
47/30‑31/prik

Renata Jakopanec Levart 
Sprememba rente – 37/13‑14/č

Lara Jalovec 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Katarino 

Ferlin, Uršo Kranjc, Natašo Levstek, Ajdo Mikuš, Majo Novak, 
Veroniko Rojs, Anžetom Singerjem in Natalijo Vek) – 19/11–13/č

Nataša Jamnik 
Predlagane novosti na področju starševskega varstva (skupaj z Uršo 

Trtnik) – 47/13–15/č

Matjaž Jan 
Delničarji vs. upniki (skupaj z Urošem Ilićem in Miho Bratino) –  

13/II–VII/pril
Uporaba izvršnice v praksi (skupaj s Tilnom Tacolom) –  

40‑41/13–16/č

Tomaž Jančar 
Nepotrebna širitev Nature 2000? – 3/16‑17/odm

Jasminka Jaša Trklja 
Portal eSodstvo – kaj bi se morali (bolj) naučiti (v zvezi z 

delovanjem elektronske zemljiške knjige) – 42‑43/13‑14/odm

Hinko Jenull 
Predlagane nove spremembe Zakona o prekrških – 1/11–14/č
In flagranti: Pravna država – 4/33/č
Novosti pri izvrševanju kazenskih sankcij – 6/11–13/č
In flagranti: Med apostoli in zombiji – 10/33/č
Za medgeneracijsko pravičnost v sodstvu – 13/3/uv
Zloraba zemljiškega dolga – 14/6–9/č
In flagranti: Zasebnost političnega računalnika – 15/33/č
In flagranti: Katastrofično – 21/33/č
In flagranti: Kdo bo koga? – 27/33/č
In flagranti: Zaveza – 34/33/č
In flagranti: Ura resnice – 39/33/č
In flagranti: Kaj pravosodje pričakuje od ministra – 46/33/č
Dosmrtno zastaranje – 47/6‑7/č

Boris Jerman 
Rotterdamska pravila za večjo konkurenčnost koprskega pristanišča 

– 11/28/por
Evropski dan pomorstva – 23/28/por
Pravice pomorščakov in pomorska zavarovanja – 45/28‑29/por

Dušan Jovanovič 
Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi (skupaj z Borutom Bratino in 

Miho Bratino) – 4/8‑9/č

Miha Juhart 
Nekaj dodatnih premislekov k stvarnopravnim izhodiščem pri 

prenosu lastninske pravice na nepremičninah – 2/6–9/č

Živa Južnič 
Spletna prodaja in (ne)dopustne vertikalne omejitve – 35/6–8/č

K
Aleš Kaluža 

Obveznost sočasnosti odpovedi stare in ponudbe nove pogodbe o 
zaposlitvi – 6/16‑17/č

Odsotnost zaradi začasne nezmožnosti za delo in razveljavitev 
pogodbe o zaposlitvi – 11/16‑17/č

Davčna obravnava dohodkov iz avtorske pogodbe – 34/15–17/č

Simona Kamšek 
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce 

– 45/16/vo

Bećir Kečanović 
Demokratični primitivizem in politična korupcija – 7‑8/23–25/č
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Franci Krivec 
(Ne)učinkovitost instituta seznama dolžnikovega premoženja v 

izvršilnem postopku – 16‑17/11‑12/č

Matevž Krivic 
»Ugrabljena sodba« – ali ugrabljena odškodnina? – 2/18‑19/odm

Uroš Križanec 
Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem 

naročanju (skupaj z Majo Potočnik) – 3/II–VIII/pril

Alenka Križnik 
Zagovornik – glas otroka kot kolizijski skrbnik? – 21/8‑9/č

Špela Kunej 
Sankcije EU proti tretjim državam kot izziv za spoštovanje 

človekovih pravic znotraj nje – 11/19‑20/č
Koraki do bančne unije: kako varne bodo vloge? – 14/9‑11/č
Zločin brez kazni – 45/25‑26/sp
X, homoseksualec, begunec – 46/24‑25/sp

Urška Kupec 
Pravica do družinskega pomočnika (skupaj z Alešem Potočnikom) 

– 42‑43/21/vo

Dominik Kuzma 
Delovno razmerje in ZDR‑1 (skupaj z Lucijo Perko Vovk) – 

16‑17/15–18/č
Pravno sredstvo za zagotavljanje davčnega načela enakosti – 

27/14–16/č

L
Maja Lajevec 

Legenda in resnica o nagradah in stroških v stečajnih postopkih – 
15/II–VIII/pril

Predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka – 
31‑32/12–14/č

Legija časti – Honneur et Patrie – 46/29/por

Davor Lekić 
Odreditev preiskave po ZPOmK‑1 v nasprotju s pravico pravnih 

oseb do zasebnosti – kaj pa zdaj? (skupaj z Markom 
Stoilovskim) – 22/10‑12/č

Rosana Lemut Strle 
Kako svobodno je pravzaprav »čivkanje« – 3/11‑12/č
(Ne)znani leteči predmeti ali kako nam bodo droni spremenili 

življenje – 11/6‑7/č
Google, Google, daj, povej, kdo je kdo na Zemlji tej! – 23/23‑24/sp
Naj žvižgajo, žvižgači! – 34/12–14/č
Čustvena sodišča – 42‑43/3/uv

Nataša Levstek 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Katarino 

Ferlin, Laro Jalovec, Uršo Kranjc, Ajdo Mikuš, Majo Novak, 
Veroniko Rojs, Anžetom Singerjem in Natalijo Vek) – 19/11–13/č

Janč Ljubimski 
Ustavno dvomljiva širitev pristojnosti strokovnih sodelavcev –  

7‑8/6–8/č
Kam je usmerjena sodnikova vest v lastni zadevi? – 10/6‑8/č
Notarska prodaja zastavljene nepremičnine – nov krizni as iz 

zakonodajalčevega rokava? – 42‑43/6–9/č
Še o notarski prodaji zastavljene nepremičnine – 46/11–13/odm

Jure Logar 
Občutljivo vprašanje uvajanja novih policijskih pooblastil –  

5/13–15/č
Zakonitost uporabe avtokamer – 19/18/vo

M
Urška Makovec 

Rubikon med svobodo izražanja in sovražnim govorom (skupaj z 
Jeleno Malnar) – 21/28/por

Jana Malenšek 
Naloga izvedenca urbanistične stroke pri določanju pripadajočega 

zemljišča k stavbi, zgrajeni pred 1. januarjem 2003 – 19/8‑11/č

Polonca Kovač 
Pravica do pregleda (upravnih) dokumentov v ustavni demokraciji in 

njene omejitve – 1/II–VI/pril
Javni interes delovanja društev in zavodov po presoji občin – med 

(arbitrarno) nujo in zakonitostjo (skupaj z Matjažem Remicem) 
– 11/8‑9/č

Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih 
informativnih izračunov (skupaj z Matjažem Remicem) –  
26/9–11/č

Nina Krajnc 
Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago (skupaj z Marušo 

Kraševac in Majo Kreča) – 28/28‑29/por

Tadeja Krajnc 
Odgovornost za zapozneli odgovor centra za socialno delo – 

7‑8/26/vo
Zadržanost starša z dela zaradi nege otroka – 29‑30/21/vo

Janez Kranjc 
Tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit – 2/32/č
Non accepimus brevem vitam, sed fecimus – 4/32/č
Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis destinatis rebus 

indulgeamus – 6/28/č
Homo, qui in homine calamitoso est misericors, meminit sui – 

9/32/č
Semper homo bonus tiro est – 11/32/č
Iuvat ipse labor – 13/32/č
Quoniam non potest id fieri, quod vis, id velis, quod possit – 

15/32/č
Summum ius summa iniuria – 18/32/č
Non accedet ad rem publicam sapiens, nisi si quid intervenerit – 

20/32/č
Ubi discrimen inter malos bonosque sublatum est, confusio sequitur 

et vitiorum eruptio – 22/32/č
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum – 24‑25/40/č
Meminerimus autem etiam adversus infimos iustitiam esse 

servandam – 27/32/č
Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in 

legibus – 29‑30/40/č
Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine 

lege pudor – 33/32/č
Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine 

lege pudor – 35/32/č
In homine turpissimo obsolefiebant dignitatis insignia – 37/32/č
Male enim se res habet, cum quod virtute effici debet, id temptatur 

pecunia – 39/32/č
Non patitur iocum fama, fides, oculus – 42‑43/40/č
Avaritia prima scelerum mater – 45/32/č
Robert Badinter – častni doktor Univerze v Ljubljani – 46/28/pro
Turpis feneratio est beneficium expensum ferre – 47/32/č
Ubi coepit ditem pauper imitari, perit – 49‑50/40/č

Urša Kranjc 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Katarino 

Ferlin, Laro Jalovec, Natašo Levstek, Ajdo Mikuš, Majo Novak, 
Veroniko Rojs, Anžetom Singerjem in Natalijo Vek) – 19/11–13/č

Maruša Kraševac 
Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago (skupaj z Nino 

Krajnc in Majo Kreča) – 28/28‑29/por

Maja Kreča 
Širitev pojma zakonske zveze z avtentično razlago (skupaj z Nino 

Krajnc in Marušo Kraševac) – 28/28‑29/por

Barbara Kresal 
Za spoštovanje temeljnih socialnih pravic – 11/3/uv
Novi Zakon o delovnih razmerjih z grenkim priokusom –  

11/18‑19/č
Diskriminacija v kulturi: primer razpisa za umetniške rezidence – 

15/15–17/č
Društvo za delovno pravo in socialno varnost o novem ZDR‑1 in 

spremenjenem ZUTD – 24‑25/35/por
Delovno in socialno pravo – zbirka predpisov – 45/30‑31/prik

Nina Krese 
Speed uPPP Slovenija – 12/30/por
Uvedba naknadnega vrednotenja shem državnih pomoči kot 

instrumenta posodobitve področja državnih pomoči? –  
20/9‑10/č

Ivan Kristan 
Plebiscit 1990 in sprememba Ustave 2013 – 49‑50/16–19/č
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Aleksij Mužina 
Stvarne pravice na javnem premoženju, javno‑zasebno partnerstvo 

(koncesije) in javna naročila – 16‑17/6–8/č
Poenostavitev pogleda na odpravo »formalne nepopolnosti 

ponudbe« – 46/23‑24/sp

N
Barbara Nerat 

Embrionalne matične celice – prihodnost ali stranpot? –  
16‑17/38/prik

Forenzični pacient pod drobnogledom Velikega brata v črni togi – 
38/6–8/č

Pravni okviri primata UKC Maribor nad slovensko forenzično 
psihiatrijo – 39/13–15/č

Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice (skupaj z Miranom 
Pustoslemškom) – 40‑41/V–VII/pril

Aleš Novak 
In memoriam akademski etiki? – 2/17/odm
Ronald Dworkin (1931–2013) – 7‑8/36/zap
Simbol česa je prazna stena? – 12/16–18/č
Pluralizem, ki ga omogočajo prazne stene – 14/16–18/odm
Izbris in (ne)ustavna demokracija – 27/30‑31/prik

Maja Novak 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Katarino 

Ferlin, Laro Jalovec, Uršo Kranjc, Natašo Levstek, Ajdo Mikuš, 
Veroniko Rojs, Anžetom Singerjem in Natalijo Vek) – 19/11–13/č

Marko Novak 
Kadijeva sodba 2. – 1/16‑17/odm
Institucionalna podhranjenost slovenskega sodnega sveta – 

23/17‑18/č
Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno 

življenje – 37/29/por

Vlasta Nussdorfer 
Dolga pot do poprave krivic – 7‑8/3/uv
Zdenka Cerar (1941–2013) – 36/27/zap

O
France Ocepek 

Ponovna odmera pokojnine (še enkrat) – 7‑8/20‑21/odm
Aktualni izzivi pri sodnem preverjanju sindikalnega dogovarjanja 

skozi prizmo ekonomske analize prava – 18/II–VII/pril
Obseg škode v pogodbenem odnosu s poudarkom na vprašanju 

(ne)priznanja nepremoženjske škode – 28/II–VIII/pril
Opazovanje dejanskega pravdnega uspeha strank – primer 

pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani (skupaj z 
Markom Pahorjem) – 39/II–VIII/pril

Sonja Ogriz 
Presežki delovnih ur na področju zdravstva v Sloveniji – 9/15‑16/č

Pija Okoren 
Pritožba in telefaks – 38/15–17/č

Špela Otoničar 
Plačilo zakončevega dolg (skupaj z Luigijem Varanellijem) – 

10/18‑19/vo

P
Marko Pahor 

Opazovanje dejanskega pravdnega uspeha strank – primer 
pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani (skupaj s 
Francem Ocepkom) – 39/II–VIII/pril

Marijan Pavčnik 
(Ustavno)pravne razsežnosti – 1/28‑29/zap
Dejavno razumevanje prava (Ob začetku novega študijskega leta) – 

37/3/uv

Tomaž Pavčnik 
Z obrobja postave: Kako demontirati parlamentarni glasovalni stroj? 

– 5/33/č
Z obrobja postave: Kuharček Božidar – 11/33/č
Z obrobja postave: Zagovor zunajzakonske skupnosti – 16‑17/41/č

Jelena Malnar 
Rubikon med svobodo izražanja in sovražnim govorom (skupaj z 

Urško Makovec) – 21/28/por

Zlatka Markovič 
Bolniški stalež za otroka, zdravljenega v tujini – 21/18/vo

Toni Matoh 
Rubikon 2013 – 20/28/por

Jože Mencinger 
37 odstotkov – 1/34/č
Tveganje korupcije – 4/34/č
Kreditni krč in Supernova – 7‑8/42/č
Kdaj bo konec krize? – 11/34/č
Bankrot nacionalnega interesa? – 14/30/č
Strukturne in druge reforme – 18/34/č
Pet »zapovedi«: prva – 21/34/č
Pet »zapovedi«: druga – 24‑25/42/č
Pet »zapovedi«: tretja – 28/34/č
Pet »zapovedi«: četrta – 33/34/č
Pet »zapovedi«: peta – 36/34/č
5.006 – 25.185 – 47.532 – 39/33/č
Med samoupravnimi sporazumi in karteli – 44/34/č
Potrebujemo inflacijo!? – 47/34/č

Karin Merc 
Pravica do ustne obravnave v postopku na podlagi zahteve za 

sodno varstvo – 35/12–14/č

Peter Merc 
V iskanju optimalnega modela slabe banke – 11/II–VIII/pril
Evropski Stop! za slabo banko (skupaj s Hano Šanca) –  

33/13‑14/č

Katja Meško 
Poroštvo v davčni izvršbi – pregled zakonskih možnosti – 2/11‑13/č
Novi davek na finančne storitve – 4/11‑12/č

Špelca Mežnar 
Začetek konca spletnih komentarjev? Ob sodbi ESČP v zadevi Delfi 

proti Estoniji – 46/6–8/č

Ajda Mikuš 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Katarino 

Ferlin, Laro Jalovec, Uršo Kranjc, Natašo Levstek, Majo Novak, 
Veroniko Rojs, Anžetom Singerjem in Natalijo Vek) – 19/11–13/č

Jaša Močnik 
Kaznivost malomarnega zdravljenja – 31‑32/17‑18/č

Alenka Mordej 
Kazniva dejanja s področja delovnega prava in prava socialne 

varnosti – 20/28/por

Miroslav Mozetič 
Kritike o izogibanju vsebinskim presojam so neupravičene – 

49‑50/3/uv

Nina Mrhar 
Meje dopustnega pri opravljanju nadzora nad poslovanjem notarja 

– 20/14‑15/č

Blaž Mrva 
Nezakoniti kartelni sporazumi političnih strank o kadrovskih »kvotah« 

(koalicijske pogodbe) – 18/12–14/č

Breda Mulec 
Neučinkovit nadzor občinskih predpisov – javne službe varstva 

okolja – 7‑8/16‑17/č
(Ne)dopustnost dodatnih del v kohezijskih projektih – 16‑17/19‑20/č 
Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na 

ekonomski (ne)učinkovitosti (skupaj s Katarino Zajc) –  
37/II–VI/pril

Jasna Murgel 
Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami –  

23/II–VIII/pril
Ob napovedanih spremembah ZST‑1 – utrip sodne prakse –  

26/II–VIII/pril
Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe – 29‑30/10–12/č
Popravek članka: Novela ZST‑1B: najpomembnejše spremembe – 

31‑32/20/č
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Neža Pogorelčnik 
Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili – 40‑41/38‑39/prik

Janez Pogorelec 
Izigrana konstruktivna nezaupnica – 9/6–9/č
Še o prazni steni in pluralizmu – 13/19/odm

Mark Pohar 
Dvig DDV in veljavnost naročniške pogodbe – 24‑25/8–10/č

Boštjan Polegek 
Izločitev sodnika po zavrnitvi priznanja krivde – 7‑8/18‑19/č

Aleš Potočnik 
Spremljevalec otroka v šoli – 31‑32/21‑22/vo
Pravica do družinskega pomočnika (skupaj z Urško Kupec) – 

42‑43/21/vo

Maja Potočnik 
Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem 

naročanju (skupaj z Urošem Križancem) – 3/II–VIII/pril
Novela ZPVPJN ali kako vsaka nova vlada spremeni takse za 

vložitev revizijskega zahtevka – 33/15‑16/č
Reference v pravu javnih naročil (skupaj z Majo Prebil) –  

42‑43/II–VIII/pril

Maja Prebil 
Reference v pravu javnih naročil (skupaj z Majo Potočnik) –  

42‑43/II–VIII/pril
Vpliv višje davčne stopnje na pogodbo o izvedbi javnega naročila 

– 44/12–14/č

Saša Prelič 
Plačilna nesposobnost dolžnika kot predpostavka za izpodbijanje 

pravnih dejanj po ZFPPIPP – 6/8–10/č

Mateja Prešern 
Odpiranje podatkov javnega sektorja – 18/9‑11/č

Tanja Pucelj Vidović 
Začasna odredba v okoljskih zadevah – 6/14‑15/č
Zmešnjava v pravni regulaciji prostorskega načrtovanja – 20/6‑7/č

Miran Pustoslemšek 
Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice (skupaj z Barbaro 

Nerat) – 40‑41/V–VII/pril

Tanja Pustovrh Pirnat 
Obračun in plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje – 2/9‑10/č
Ponovna odmera pokojnine – 4/18‑19/č
Odškodninska odgovornost delodajalca – 13/16‑17/č
Položaj ekonomsko odvisnih oseb – 19/16‑17/č

R
Staša Račnik 

Razpis izpitov za izobraževanje na domu – 13/22/vo
Šolanje invalidnega otroka na domu – 21/17‑18/vo

Katarina Rajgelj 
Vprašanje učinkovanja ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča na 

pravice in obveznosti iz delovnega razmerja – 29‑30/13–15/č
In favorem domini – problematika prevedb in vračilo preveč 

izplačanih plač v javnem sektorju – 34/6–9/č
Dodatek za delovno dobo in odpovedi kolektivnih pogodb –  

45/13–15/č

Iztok Rakar 
Teritorialne spremembe slovenskih občin v kontekstu EU – 36/6‑7/č

Pavel Reberc 
Portal e‑Sodstvo – kaj smo se naučili in kako naprej? –  

40‑41/10–12/č

Leon Recek 
Bedaki, fašisti in obsojeni Božiček – 37/17‑18/odm
Še o bedakih, fašistih in obsojenem Božičku – 42‑43/15‑16/odm

Boštjan Rejc 
Ali je bianko menica tudi menica po ustavni odločbi? – 22/15‑16/č

Z obrobja postave: Kakšna je vaša diagnoza, gospod minister? – 
22/33/č

Z obrobja postave: Učinek klišejev v obrazložitvah – 28/33/č
Z obrobja postave: Ura resnice – 35/33/č
Z obrobja postave: Pablo Picasso: Ciencia y caridad – 40‑41/41/č
Z obrobja postave: Beštiarij – 47/33/č

Vid Pavlica 
Uspeh slovenske ekipe na tekmovanju THEMIS (skupaj z Natašo 

Strnad in Mitjem Zakrajškom) – 26/29/por
Za večjo obveščenost potrošnikov o njihovih pravicah – 44/28/por

Marko Pavliha 
Živi in pusti živeti – 4/30‑31/prik
Evropsko prometno pravo – 7‑8/39/prik
Očiščenje in pomlajenje – 14/3/uv
Priročnik o zaključevanju pomorskih prevozov – 21/30‑31/prik
Olika in omika sta etična abeceda – 44/3/uv
Valat – 46/30‑31/prik

Uroš Pavlina 
Materialno procesno vodstvo v sporih majhne vrednosti –  

7‑8/13‑14/č
Ureditvene začasne odredbe: pregled sodne prakse – 16‑17/9‑10/č

Suzana Peer Kvas 
Spremljanje otroka na nevrofizioterapijo – 16‑17/26/vo

Jaka Pengov 
Zatajitev postopkovne pravičnosti – 21/11‑12/č

Lucija Perko Vovk 
Delovno razmerje in ZDR‑1 (skupaj z Dominikom Kuzmo) – 

16‑17/15–18/č

Žiga Perović 
Drugo državno tekmovanje Prav(n)a rešitev – 14/25/por

Tadej Petejan 
Korupcija vs. etika v Sloveniji – 18/28/por

Irena Peterlin 
Sveženj dogovorov devete ministrske konference WTO – dejanski 

uspeh ali začasna rešitev? – 49‑50/19‑20/č

Magdalena Petrič 
Varovanje podvodne kulturne dediščine – 13/20‑21/č

Dragan Petrovec 
Od Ustavnega sodišča do Metelkove – 1/18‑19/č
Pomilostitev kot (ne)izogibna revizija sodne odločbe? –  

40‑41/22‑23/odm

Nataša Pirc Pusar 
Kam je odšlo načelo sorazmernosti? – 33/3/uv
Varnostno‑obveščevalne službe na prepihu – 48/9‑10/č

Sandra Pjanić 
Obveščanje staršev o otroku s posebnimi potrebami v vrtcu –  

9/17/vo

Konrad Plauštajner 
Komu zvoni? Samo odvetnikom? – 18/3/uv

Nina Plavšak 
Poti in stranpoti insolvenčne zakonodaje – 21/3/uv
Prisilna poravnava in novela ZFPPIPP‑E – 22/II–VIII/pril
Poenostavljena prisilna poravnava – 23/6–9/č
Preostale novosti novele ZFPPIPP‑E – 24‑25/II–VIII/pril
Novosti ureditve stečaja zapuščine – 26/6–8/č
Notarska prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve hipoteke –  

45/II–VIII/pril
Priprava zakona je resno in odgovorno strokovno delo, in ne 

sredstvo samopromocije – 47/3/uv
Dopolnjena ureditev prisilne poravnave z novelo ZFPPIPP‑F –  

48/II–VIII/pril
Preostale novosti ureditve postopka prisilne poravnave v noveli 

ZFPPIPP‑F – 49‑50/8–11/č

Jernej Podlipnik 
DDV: zakon, pravilnik, komentar, pojasnila, praktični primeri 

(Aleksandra Heinzer in Nina Klobučarič) – 10/31/prik
Kdaj imetnik služnosti postane davčni zavezanec za nepremičninski 

davek – 49‑50/12‑13/č
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Preprosta geometrična oblika z banalnimi detajli (še) ne zadostuje 
za znamko Skupnosti – 4/27/sp

Razrešenega sodnika pravica – 5/25‑26/sp
Sporazum o pristojnosti sodišč in čezmejno veriženje prodajnih 

pogodb po pravu EU – 6/22/sp
Nepošteni pogoji potrošniških pogodb – dolžnosti nacionalnih 

sodišč po pravu EU – 9/21‑22/sp
Načelo ne bis in idem v luči prava EU: kdaj ima davčna sankcija 

kazenskopravno naravo – 11/24‑25/sp
Prekrški znova pod strasbourškim kladivom – 12/27‑28/č
Sojenje v odsotnosti in izročitev obsojenca na podlagi evropskega 

naloga za prijetje – 13/28/sp
Splošni (nedovoljeni) pogoji poslovanja in »poštena« cena 

energentov po pravu EU – 14/24‑25/č
Teror izbire – 15/27/por
Ko zbornični sistem krši konkurenčno pravo EU – 16‑17/34/č
(Ne)zakonitost obračuna zamudnih obresti terjatev, nastalih zaradi 

kršitev prava EU – 18/26/sp
»Zaplankanost« občin pri prenosu lastninske pravice nasprotuje 

pravu EU – 19/23‑24/sp
Lex loci (quasi)delicti commissi v luči prava EU – 21/24‑25/sp
Evidenca delovnega časa in osebni podatki delavcev po pravu EU 

22/25‑26/sp
Še o nepoštenih pogojih potrošniških pogodb: ko prekluzija 

dokazov in stvarna pristojnost nista (več) pomembni – 
23/24‑25/sp

Najemniki in splošni (nepošteni) pogoji poslovanja – 24‑25/31‑32/sp
Varstvo konkurence: ko te ne pravno mnenje odvetnika niti odločba 

nacionalnega organa ne obvaruje pred kršitvijo prava EU – 
26/25‑26/sp

Davčne ugodnosti morajo veljati za vse registrirane življenjske 
skupnosti enako – 27/24‑25/sp

Pravica do zasebne reprodukcije in varstvo intelektualnih pravic po 
pravu EU – 28/23‑24/sp

Regulirani poklici in (zadostne) poklicne kvalifikacije po pravu EU – 
29‑30/32‑33/sp

Kaznivo dejanje prevoznika ni višja sila po pravu EU –  
31‑32/30‑31/sp

Je lahko uporaba internetnih domen in metaoznak po pravu EU 
(tudi) zavajajoče oglaševanje? – 33/26‑27/sp

Insolventnost zavarovatelja avtomobilske odgovornosti in 
odgovornost držav članic – 34/26/sp

Prost pretok in (de)regulacija zdravstvenih in socialnih storitev? – 
35/28‑29/sp

Načelo najtesnejše zveze pri čezmejnih pogodbah o zaposlitvi po 
pravu EU: izjema ali pravilo? – 37/26‑27/sp

Potrošniki in zavajajoče poslovne prakse: ko trgovca niti poklicna 
skrbnost ne ekskulpira – 38/24‑25/sp

Je pravica potnikov do znižanja cene vozovnice v primeru zamude 
vlaka res absolutna? – 39/28‑29/sp

Ko je zamakajoč avto »zgolj« nebistvena stvarna napaka – 
40‑41/35/sp

Še o pravici potrošnika tožiti doma: vzročna zveza in čezmejna 
prodaja – 42‑43/29‑30/sp

Postopki v zvezi s premoženjem neznanega ali nezakonitega izvora 
– 44/14‑15/por

Odškodnina za nepremoženjsko škodo bližnjim osebam zaradi smrti 
oškodovanca – 44/23‑24/sp

Prekrški so »kazenske zadeve« po pravu EU – 45/21‑22/sp
Paketna potovanja in pravica potrošnika tožiti (doma) – 47/26‑27/sp
Lekarniška dejavnost in temeljna svoboda ustanavljanja po pravu 

EU – 48/26‑27/sp
Enako obravnavanje vseh vrst življenjskih skupnosti tudi glede 

pravic iz kolektivne pogodbe – 49‑50/28‑29/sp
Zaporniške izkušnje – 49‑50/40/por
 Nika Skvarča Novo omejevanje procesnih jamstev obdolženega: 

tokrat pravice do zasliševanja prič – 11/23‑24/sp
Saga Piratskega zaliva – 13/27/sp
Sprejemni izpiti kot kršitelji pravice do izobraževanja? – 16‑17/32/sp
Prepoved oglaševanja organizacije za varstvo živali – 18/25/sp
Navidezni pravni posli – 19/32/por
Kruha ali iger – 23/32/por
V iskanju Herkulesa – 26/29‑30/por
Pravica do zdravega življenjskega okolja – 27/25/sp
Poglabljanje krize pogublja človekove pravice – 27/27‑28/por
Razkritje podatkov obveščevalne službe – 29‑30/33/sp
Pravne razlike med tiskano in digitalno obliko časopisa –  

31‑32/28/sp
Otroci v medijih – 38/28/por
Slovensko sodstvo v številkah – 42‑43/34/por
(Ne)obetavne davčne spremembe – 44/27/por
Vsiljevanje prijavljanja demonstracij kot cilj sam po sebi – 45/26/sp
O pravnih idealih, alternativah in rešitvah – 46/26‑27/por
V slovenskem sodstvu ni prostora za pesimizem – 47/29/por

Matjaž Remic 
Javni interes delovanja društev in zavodov po presoji občin – med 

(arbitrarno) nujo in zakonitostjo (skupaj s Polonco Kovač) – 
11/8‑9/č

Zakonitost popravnega izpita države pri izdaji dohodninskih 
informativnih izračunov (skupaj s Polonco Kovač) – 26/9–11/č

Ciril Ribičič 
PRAVičnO: Parlamentarni sistem in politične stranke – 3/33/č
PRAVičnO: Za novo ravnotežje med vejami oblasti in do ljudi – 

9/33/č
PRAVičnO: Tudi mi smo tujci – 14/29/č
PRAVičnO: Policijsko nasilje – 20/33/č
Vroče o Madžarski – 24‑25/34‑35/por
PRAVičnO: Sinergija – 26/33/č
PRAVičnO: Kazenska odgovornost – 33/33/č
PRAVičnO: Združevanje občin – 38/33/č
Dan republike – 45/29/por
PRAVičnO: Aktivizem po portugalsko – 45/33/č

Janja Roblek 
Je sodna reforma izraz strahu pred učinkovitim sodstvom? – 

29‑30/3/uv

Veronika Rojs 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Katarino 

Ferlin, Laro Jalovec, Uršo Kranjc, Natašo Levstek, Ajdo Mikuš, 
Majo Novak, Anžetom Singerjem in Natalijo Vek) – 19/11–13/č

Til Rozman 
Novejši pogled na cenovno plenilstvo – 12/12‑13/č
Ali ima toženec pravico do izjave, da je tožba nesklepčna? – 

31‑32/15‑16/č

S
Marko Samardžić 

Spremembe na področju oprostitev sodnih taks – 45/11‑12/č

Vasilka Sancin 
Odgovornost zaščititi v teoriji in praksi – 15/29/por
Pogodba o trgovanju z orožjem – zaščita prebivalstva pred 

političnoekonomskimi interesi? – 20/16‑17/č
Ekonomska kriza in človekove pravice (skupaj z Matijo Žgurjem) – 

47/16‑17/č
Pravica do pitne vode – 48/29/por

Nina Scortegagna Kavčnik 
Skupna oporoka in fidejkomisarična substitucija ponovno v ZD? – 

10/14‑16/č

Liljana Selinšek 
Opustitev dolžnega nadzorstva v prekrškovnem pravu – 28/8‑9/č

Saša Sever 
Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva 

etapa postopkov – 33/II–VI/pril

Anže Singer 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Katarino 

Ferlin, Laro Jalovec, Uršo Kranjc, Natašo Levstek, Ajdo Mikuš, 
Majo Novak, Veroniko Rojs, in Natalijo Vek) – 19/11–13/č

Nataša Skubic 
Na (novem) začetku – 14/28/sp
Pravne panoge – 16‑17/40/sp
Pravni viri – 19/32/č
Ustava, ustavno sodišče, ustavnost – 21/32/č
Mednarodna pogodba – 23/32/č
Zakon – 26/32/č
Še enkrat o zakonu – 28/32/č
Predlog zakona, zakonodajalec, zakonodajni postopek – 31‑32/36/č
Podzakonski predpis – 34/32/č
Predpisi lokalnih skupnosti – 36/32/č
Sodna praksa in običaj – 38/32/č
Sodišča I – 40‑41/40/č
Postopek (pred sodišči) – 44/32/č
Postopek pred sodiščem – 46/32/č
Vrste postopkov pred sodišči – 48/32/č
Zoran Skubic Smrt v zaporu – 2/26/sp
Sodelovanje javnosti v postopkih izdaje okoljskih dovoljenj – 

3/27‑28/sp
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Igor Šoltes 
Za varovanje javnih financ je treba imeti ustrezne pristojnosti – 

20/3/uv

Marko Šorli 
Neučinkovit sodni sistem – uspešno vodenje? – 3/3/uv

Miha Šošić 
Kolektivno kaznivo dejanje – 13/18‑19/č
Ustavnost sporazumevanja v kazenskem postopku – 26/24‑25/sp

Tilen Štajnpihler 
Uvod v filozofijo prava – 23/30‑31/prik

Anja Štrovs 
Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi 

obdolžencev in obsojencev (skupaj z Ano Bučar Brglez) –  
4/II–VIII/pril

Katja Šugman Stubbs 
Teritorialne meje ustavne zahteve po sodni odločbi: dva primera 

(skupaj s Primožem Gorkičem) – 40‑41/II–V/pril

Nadija Šuler 
Posledice abstraktne narave pravnega posla o pridobitvi lastnih 

delnic – 5/11‑12/č
Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo – 18/14‑16/č
Zakup kmetijskih zemljišč kot neizrabljen proračunski vir – 

24‑25/11‑12/č
Pravna narava pogodbe o lizingu – 28/14‑15/č
Pravno varstvo lizingojemalca pri finančni operaciji sale and lease 

back – 34/19‑20/č
Lastninske oblike v agrarni skupnosti – 37/14‑15/č

T
Jasmina A. Tabaković 

Povračilni zahtevek stroškov zdravljenja nujne medicinske pomoči v 
državi članici EU – 1/14‑15/č

Tilen Tacol 
Uporaba izvršnice v praksi (skupaj z Matjažem Janom) –  

40‑41/13–16/č

Janez Tekavc 
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) 

– 1/30‑31/prik
Konec ustavnega sodstva? – 5/II–V/pril
Izvršba na podlagi menice – 7‑8/12‑13/č
Prispevki za samozaposlene po ZPIZ‑2 – 12/9–11/č
Meje svobode tiska – 28/30‑31/prik
Odškodnina po 72. členu ZDen – 39/6–8/č
Pogled na priznanje izraelske sodbe – odškodninska odgovornost 

zdravnika – 44/10–12/odm

Polona Tepina 
Dostop do dokumentov glede izvzema od Listine o temeljnih 

pravicah – 10/26‑27/sp
Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij – 48/24/sp

Luka Tičar 
ZDR‑1 in ZUTD ter ZPIZ‑2 z uvodnimi pojasnili – 36/29–31/prik

Marjana Tičar Bešter 
Ob 20. obletnici Sveta notariatov EU – 12/28‑29/por

Jasmina Tkalčič 
Socialno podjetništvo v Sloveniji – priložnost ali utopija? –  

36/10‑11/č

Matej Tomažin 
Obresti na depozite se bodo znižale – 3/34/č
Dobra vizija krepi pričakovanja – 6/30/č
Kam nas vodi pot? – 10/34/č
Bančne skrbi – 13/34/č
Slovenija kot zajec? – 16‑17/42/č
Vse cveti, le naš vrt (še) ne – 20/34/č
Občutljivost komentiranja – 23/34/č
Država, lačna denarja – 27/34/č
Mlini so se začeli premikati – 31‑32/38/č
Čas, ko listje začne spreminjati barvo – 35/34/č
Optimizem – 37/34/č
Manjkajoči koraki – 40‑41/42/č

Najvplivnejši pravniki znotraj najslabše družbenopolitične stvarnosti – 
49‑50/35/por

 Jorg Sladič Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev 
fonogramov – 29‑30/II–VII/pril

Forum non conveniens in priznavanje (ter izvršitev) sodnih odločb 
iz neevropskih držav iz pravnega sistema common law pred 
slovenskimi sodišči – 36/III–VII/pril

Še o obveznem kolektivnem upravljanju (in prevodih tujih sodnih 
odločb) – 37/16‑17/odm

Jaka Slokan 
Zdravstvo, srečno 2013! – 3/8–11/č
Družba je bolna, pozdravimo jo! – 10/3/uv
Quo vadis, iuris consulte? – 31‑32/3/uv
Mens sana in corpore sano – 45/3/uv

Robert Smrekar 
Cesarjeva nova oblačila – 2/16‑17/odm
Radbruchova formula za današnji čas – 4/17‑18/odm

Mitja Stefancic 
Henry Hagen: S posodobitvijo zadružnega prava do večje vloge 

zadrug – 29‑30/36‑37/int
Erik Gerding: Sivo bančništvo kot odgovor na prenormiranost – 

31‑32/32‑33/int

Marko Stoilovski 
Odreditev preiskave po ZPOmK‑1 v nasprotju s pravico pravnih 

oseb do zasebnosti – kaj pa zdaj? (skupaj z Davorjem 
Lekićem) – 22/10‑12/č

Mojca Strašek Dodig 
Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu in mednarodna 

ugrabitev otrok – 19/29/por
Odvzem prostosti v postopku ugotavljanja dolžnikovega premoženja 

– 21/10‑11/č

Grega Strban 
Socialne pravice in socialna pravičnost – 27/3/uv
Prenova zavarovanja za brezposelnost in ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja – 35/17‑18/č

Igor Strnad 
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika in zamuda – 

33/9‑10/č
Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja 

predhodnih odredb – 48/6–8/č

Nataša Strnad 
Uspeh slovenske ekipe na tekmovanju THEMIS (skupaj z Vidom 

Pavlico in Mitjem Zakrajškom) – 26/29/por

Š
Matjaž Šaloven 

Pravne ovire mednarodnega policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah – 11/12‑14/č

Hana Šanca 
Evropski Stop! za slabo banko (skupaj s Petrom Mercem) – 

33/13‑14/č

Martina Šetinc Tekavc 
Sklep o rubežu terjatve in sklep o prenosu terjatve v izterjavo ali 

namesto plačila – položaj dolžnikovega dolžnika – 6/6‑7/č
Normativni temelji socialnih razmerij – 44/30‑31/prik
Denarno kaznovanje strank – 46/9‑10/č

Jure Škrbec 
Objektivnost problematičnosti korupcije v Sloveniji – 31‑32/19–21/č

Nina Škrlec 
Pravice matere otroka s posebnimi potrebami po prenehanju 

delovnega razmerja – 46/19/vo

Katja Škrubej 
Justinijanove Institucije – 11/30‑31/prik

Vilma Alina Šoba 
Pravica do oskrbe v primeru odpovedi leta zaradi izrednih razmer 

– 6/21/sp
Odbitek obdavčljivega dohodka zaradi izgub – 12/23/sp
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 »Posebno nevarno opravilo« v splošnih pogojih zavarovalniških 
pogodb – 38/11‑12/č

U
Helena Uršič 

Dve nagradi za ekipo ljubljanske PF – 19/27/por

V
Luigi Varanelli 

Civilno pravo – zbirka predpisov – 3/31/prik
Plačilo zakončevega dolg (skupaj s Špelo Otoničar) – 10/18‑19/vo
(Ustavno)sodno odločanje – 39/30‑31/prik

Barbara Varga 
Nova, sodobnejša igralniška zakonodaja ali …? – 42‑43/11‑12/č

Katarina Vatovec 
Rok za vložitev odškodninske tožbe in izgubljena prtljaga – 2/25/sp
Dostop javnosti do internih dokumentov ECB v primežu 

gospodarske krize – 3/25‑26/sp
Do spremembe sedeža Evropskega parlamenta le s soglasjem 

držav članic – 5/26‑27/sp
Vnovič o pravici do odškodnine zaradi zamude v letalskem prometu 

– 10/27/sp
Jezikovne zahteve kot ovira prostemu gibanju delavcev –  

16‑17/35/sp
Mehanizem okrepljenega sodelovanja pod drobnogledom Sodišča 

EU – 20/23‑24/sp
Razlaga pojma »hendikepiranost« iz Direktive 2000/78/ES –  

22/24/sp
Acta pred luksemburškim Splošnim sodiščem – 24‑25/32‑33/sp
V imenu interesov državne varnosti … – 27/22/sp
Široka razlaga Direktive 2000/78/ES in favorem hendikepiranih 

oseb – 28/24‑25/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi po koncu starševskega dopusta 

zaradi gospodarskih težav – 31‑32/31‑32/sp
Manj togosti pri pogojevanju dodelitve finančne pomoči za študij v 

tujini – 36/23‑24/sp

Luka Vavken 
Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja – 12/6‑9/č
Premladi sodniki – prestari predsedniki – 26/11‑12/č

Andrej Veble 
Dolžnosti notarja in notarske zbornice pri deponaciji podpisov – 

14/12‑13/č

Natalija Vek 
Pravno varstvo volkov v Sloveniji (skupaj z Mojco Borštnar, Katarino 

Ferlin, Laro Jalovec, Uršo Kranjc, Natašo Levstek, Ajdo Mikuš, 
Majo Novak, Veroniko Rojs in Anžetom Singerjem) – 19/11–13/č

Aleš Velkaverh 
Boj proti pranju denarja pomembnejši od odvetniške zaupnosti – 

2/27‑28/sp
Verska svoboda na delovnem mestu – 15/24‑25/sp
Diskriminacija istospolno usmerjenih parov je protiustavna tudi v 

ZDA – 29‑30/35‑36/sp
Kršitev človekovih pravic zaradi prodaje stanovanjske hiše na javni 

dražbi – 33/24‑25/sp
Kolizija med pravico do zasebnosti in svobodo (rumenega) tiska – 

42‑43/27‑28/sp
Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika – 

48/25/sp

Matjaž Verbič 
Nova arbitražna pravila stalne arbitraže pri GZS – 48/11–13/č

Mojca Vertačnik 
Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine (skupaj z Vesno 

Gorjup Zupančič) – 45/9‑10/č

Tomaž Vesel 
Bdimo nad potmi javnega denarja – 24‑25/3/uv

Tilen Vesenjak 
Ali je Slovenija (že) pravna država? – 42‑43/35/por

Adrijana Viler Kovačič 
Vodno soglasje in molk organa – 26/15‑16/č

Optimizem na ljubljanski borzi – 45/34/č
Končno malo »reklame« – 48/34/č

Miha Trampuž 
Madžarski ustavnosodni preizkus obveznega kolektivnega upravljanja 

– 36/15‑16/odm
Obseg zakonite cesije pri naročenih računalniških programih – 

48/15‑16/č

Andreja Tratnik 
Obsodba nezakonite izročitve terorističnega osumljenca –  

1/26–28/sp
Zbornik znanstvenih razprav 2012 – 2/29–31/prik
Kršitev pravice do življenja zaradi izključitve iz programa za zaščito 

prič – 6/24/sp
Tehtanje med svobodo izražanja in avtorskimi pravicami –  

9/28‑29/sp
Kako se pogajati v kazenskem postopku? – 12/II‑VIII/pril
Nedopustnost amnestije za vojna hudodelstva – 14/23‑24/sp
Zapoved in zločin – 14/26/prik
Da politični satiri! – 15/23/sp
Nezagotovitev prilagoditve delovnega časa materi majhnega otroka 

je diskriminacija – 16‑17/31/sp
Vztrajanje pri hrambi prstnih odtisov – prekomeren poseg v 

zasebnost – 18/24/sp
Kazensko pravo – splošni del, 6. izdaja – 18/30‑31/prik
Gladovna stavka zapornika – 19/26‑27/sp
Skoraj vsako ravnanje je prekršek – 19/28‑29/por
(Ne)sorazmernost preiskovalnih ukrepov za ugotovitev istovetnosti 

novinarja – 20/21‑22/sp
Pomoč pri samomoru – 21/25/sp
Nomotehnika – pravno »orožje« – 21/29/por
Kompleksnost zadeve dopušča večleten pripor – 22/22/sp
Preslepitve na meji in onkraj pregona – 23/29/prik
Dopustno omejevanje zasebne lastnine – 24‑25/29/sp
(Ne)ustavnost odsotnosti pogodbe o zaposlitvi za francoske 

zapornike – 26/23/sp
Po osemnajstih dneh pridržanja brez sodnega nadzora še tri dni 

pripora? – 27/26/sp
Dosmrtni zapor – obveznost naknadnega preizkusa o možnosti 

predčasnega izpusta – 28/27‑28/sp
Ljubezenska soba tudi za pripornike – 29‑30/34‑35/sp
Odgovornost države za nezakonito okupirane nekdanje Renaultove 

prostore – 31‑32/29‑30/sp
Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti – 

33/25‑26/sp
Švica zapira vrata tudi za otroke – 34/27‑28/sp
Kršitev domneve nedolžnosti z nespretnim izražanjem –  

35/27‑28/sp
Kršitev načela zakonitosti z retroaktivno uporabo zakona – 

36/22‑23/sp
Italijanski »okuženi« – 37/25‑26/sp
Obsodba na podlagi izjav pokojnega soobdolženca – 38/27‑28/sp
Tudi kratek pripor prosilca za azil v nehumanih pogojih je 

ponižujoče ravnanje – 39/29/sp
Dopustna (ne)sprememba priimka – 40‑41/31/sp
Samomor pripornika – 42‑43/28/sp
Švedi preveč liberalni pri dopuščanju skrivnega snemanja – 

47/24‑25/sp
Proti prisilni izselitvi Romov – 49‑50/32

Matjaž Tratnik 
Lastninska pravica na nepremičnini v pričakovanju – 2/II–VIII/pril
Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost –  

26/30‑31/prik

Urša Trtnik 
Predlagane novosti na področju starševskega varstva (skupaj z 

Natašo Jamnik) – 47/13–15/č

Andrej Troha 
Obdavčitev sakralnih objektov in načelo nevtralnosti države – 

39/10–12/č

Verica Trstenjak 
Skupinske tožbe po evropsko – na poti k poenotenemu sistemu 

tudi za kolektivne odškodninske tožbe (skupaj s Petro Weingerl) 
– 31‑32/6–9/č

Edita Turičnik 
Pogled od zunaj – 2/28‑29/č
Islandija je upravičeno zavrnila poplačilo tujim varčevalcem – 

6/20‑21/sp

PP kazalo-2013_OKey.indd   58 1/6/14   5:00 PM



V–Zpravna praksa – avtorsko kazalo 2013

59

Vloga na (ne)pristojno sodišče – 3/13‑14/č
Politična pripadnost ni razlog za odpoved – 4/25‑26/sp
Prebivališče ni pogoj za subvencijo – 5/28/sp
K vsebinskim in procesnim izboljšavam – 6/25/por
Nepotrebna prisilna sterilizacija – 7‑8/22‑23/č
Za reformo inšpekcije – 7‑8/40/por
Avtoriteta DZ – 11/32/por
Pravica do dostojne smrti – 12/29‑30/por
Zlorabe stvarnega prava ne le pri zemljiškem dolgu – 15/28‑29/por
Sprememba spola v Sloveniji – 16‑17/21–23/č
Upokojitev pri 80‑ih – 20/26‑27/por
ZDR‑1 za večje varstvo delavcev – 23/27‑28/por
Stvarne služnosti za boljše sosedske odnose – 24‑25/36‑37/por
Tudi ekonomsko odvisne osebe do delovnega razmerja –  

26/16‑17/odm
Spola nista le dva – 29‑30/18‑19/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za starejšega 

delavca – 38/20/vo
Poračuni plačnih nesorazmerij – 38/32/por
Vsak dohodek šteje – 39/32/por
Delavkina odpoved v času porodniškega dopusta – 40‑41/26/vo
Za spremembo proračuna – 40‑41/40/por
Nova delovna zakonodaja – 42‑43/17‑18/por
Pravni in etični vidiki plagiata – 42‑43/18‑19/por
Vpliv ukrepov za sanacijo bank na druga pravna področja – 

42‑43/19/por
O odvetniški etiki brez dlake na jeziku – 42‑43/20/por
Rešitve za e‑sodstvo, ki bo v pomoč, ne v breme – 44/15/por
Pravne možnosti ločitvenih upnikov v izvršilnem postopku in v 

postopkih zaradi insolventnosti – 44/15‑16/por
Naknadna odprava inšpektorjevega soglasja za odpoved – 

44/17‑18/vo
Nastop dela po pogodbi in bolezen – 45/16‑17/vo
Prenehanje delovnega razmerja v času porodniškega dopusta – 

45/17/vo
Vladavina prava jedro državljanske odgovornosti – 45/27‑28/por
Prednostna pravica presežnih delavcev do zaposlitve – 46/19/vo
Plačilo nadur – 46/20/vo
Soglasje starejših delavcev za nadurno delo – 47/18/vo
Transformacija v pogodbo za nedoločen čas – neizrabljen letni 

dopust – 48/19/vo
Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni – 48/19‑20/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki pred upokojitvijo –  

49‑50/23/vo

Dragica Wedam Lukić 
Mednarodna pristojnost sodišča države izvora, doktrina o forum non 

conveniens in javni red – 33/6–8/č
Ali je priznanje tuje sodne odločbe obveznost države po 

mednarodnem pravu – 39/17–20/odm

Petra Weingerl 
Ekskluzivne televizijske pravice in nadomestilo za kratke izseke – 

9/22‑23/sp
Na poti k enotnemu patentnemu varstvu – 11/10‑11/č
Skupinske tožbe po evropsko – na poti k poenotenemu sistemu 

tudi za kolektivne odškodninske tožbe (skupaj z Verico 
Trstenjak) – 31‑32/6–9/č

Omejena možnost neprivilegiranih tožnikov za vložitev ničnostne 
tožbe zoper akte EU – 45/22‑23/sp

Z
Dean Zagorac 

Dan pravosodja – 42‑43/37/por

Katarina Zajc 
Pravna ureditev izvajanja dimnikarske službe v RS s poudarkom na 

ekonomski (ne)učinkovitosti (skupaj z Bredo Mulec) –  
37/II–VI/pril

Mitja Zakrajšek 
Uspeh slovenske ekipe na tekmovanju THEMIS (skupaj z Natašo 

Strnad in Vidom Pavlico) – 26/29/por

Aleš Zalar 
Novela ZFPPIPP‑E in mediacija – 18/6–8/č
Alternativno reševanje davčnih sporov – 27/6–8/č
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Vito Vitrih 
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Patrick Vlačič 
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Dida Volk 
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Enakost med spoloma – 10/32/por
US: lani uspešni in racionalni – 11/27‑28/por
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Pesmi hrepenenja – 13/30‑31/prik
Nadaljevanje Lukende? – 13/32/por
Izbrisani – 14/28/por
ZDU‑1G – 15/32/por
Več zapornikov – 16‑17/40/por
Vračanje pravic je predrago – 18/29/por
Sistemska razdolžitev – 18/32/por
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Ž
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Vanja Žgur 
Dokazni standard anonimne prijave informatorja – 28/16‑17/č

Nina Židanik 
Sovražni govor in kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, 

nasilja in nestrpnosti – 10/16‑18/č 
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Paradoksi: Revolt skozi Freuda in Kelsna – 2/33/č
Paradoksi: Veliki podatki – 7‑8/41/č
Tretja od suhih krav – 12/31/prik
Paradoksi: Algoritmi v policiji – 13/33/č
Paradoksi: Sram in krivda brezposelnosti – 19/33/č
Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku: pravni in 

kriminalitetnopolitični vidiki – 20/29‑30/č
Vohun na nebu – 21/27/č
Paradoksi: Kategorični sum – 24‑25/41/č
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Pravni vidik urejanja prostora na primeru opuščenih vasi –  

35/8–11/č

Sabina Zgaga 
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Odvzem brisa ustne sluznice po noveli ZKP‑L – 27/16–18/č

Katarina Zidar Al-Mutairi 
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