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pravna praksa – 2005

Stvarno kazalo

A
Agencijska pogodba
Provizija v pogodbi o trgovskem zastopanju (Vanja Verdel Kokol) – 5/II/pril

Alkohol
Uvozniki alkoholnih pijač v EU kot protagonisti razvoja prostega
pretoka blaga (Tina Metelko) – 43/VII/pril

Alpinizem
Gozdni Joža (Vesna Bergant - Rakočević) – 34/23/inf

Alternativno reševanje sporov

Pravna praksa
časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352-0730
Leto 24 (673-722)
Letnik 2005: PP 1–50
Kazalo je pripravil:
Tomaž Ilešič – po zasnovi in glosarju pojmov dr. Mirka
Ilešiča

POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku 2005. Posebej so obdelane tudi vse sodne odločbe
in vsa vprašanja z odgovorom. Iz vsebine niso zajeti le
razpisi seminarjev in drugih strokovnih srečanj ter vsebine
revij.
Vsi sestavki, odločbe ali odgovori so uvrščeni v kazalo
po eni, večina pa po dveh ali treh ključnih besedah.
Prva številka označuje številko PP, druga pa stran objave.
Kratice
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za podatki o objavi imajo naslednji pomen:
članek, razprava
kratka informacija ali podatek
in memoriam
mnenje (osebno), odmev na objavljeni prispevek
ali stališče
sodna odločba
prikazi (recenzije) knjig in revij
– razen pod geslom Literatura so ti prispevki
uvrščeni tudi pod vsebinska gesla;
primer: /Trampuž Miha/ = avtor knjige … (Marko
Ilešič) = avtor prikaza
priloga PP
uvodnik
vprašanje in odgovor
vsebinski zapis o dogodku (seminarju, društvenem
sestanku, srečanju, seji …)

Arbitraža in mediacija (Andrej Čotar) – 42/17/zap
Arbitraža in mediacija – stališča sekcije (Krešo Puharič) –
42/17/zap
Etična načela za delovanje mediatorjev (Valerija Jelen - Kosi) –
5/6/č
Inštitut za mediacije (Katarina Krapež) – 29-30/30/zap
Mediacije v JV Evropi (Bojan Kukec) – 48/21/č
Pospešeni pravdni postopek (Aleš Zalar) – 9/11/č
Priznanje za razvoj mediacije (Irena Vovk) – 44-45/27/inf
Reševanje sporov z mediacijami (Irena Vovk) – 9/32/č
Športna arbitraža (Vesna Bergant - Rakočević) – 27/26/č

Angleški jezik
Amandma (Marko Novak) – 29-30/23/č
Arbitraža (Marko Novak) – 14-15/31/č
Bar (Marko Novak) – 25/27/č
Certiorari (Marko Novak) – 23/21/č
Dispozitivnost (Marko Novak) – 21-22/31/č
Dokaz in dokazno sredstvo (Marko Novak) – 4/25/č
Etažna lastnina (Marko Novak) – 41/25/č
Ex parte (Marko Novak) – 46/19/č
Garancija (Marko Novak) – 39-40/27/č
Izvršba (Marko Novak) – 2/31/č
Jezikovna pragmatika v jeziku medijev (Aleksandra Belšak) –
1/39/č
Ločitvena teza (Marko Novak) – 26/21/č
Načelo subsidiarnosti? (Marko Novak) – 6/19/č
Napake volje (Marko Novak) – 35-36/23/č
Napeljevanje (Marko Novak) – 42/27/č
Obravnava (Marko Novak) – 28/25/č
Obrekovanje (Marko Novak) – 3/21/č
Obresti (Marko Novak) – 34/17/č
Odlok (Marko Novak) – 8/27/č
Oporoka (Marko Novak) – 37/19/č
Opravljanje (Marko Novak) – 5/27/č
Pogodbena kazen (Marko Novak) – 12/33/č
Pravna varnost (Marko Novak) – 7/29/č
Predlog zakona (II) (Marko Novak) – 43/25/č
Preložitev in prekinitev (Marko Novak) – 24/21/č
Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (Marko Novak) –
47/21/č
Prokura (Marko Novak) – 20/21/č
Retroaktivnost (Marko Novak) – 44-45/21/č
Služnost (Marko Novak) – 17-18/25/č
Soglasje volj (Marko Novak) – 27/21/č
Sosporništvo (Marko Novak) – 48/19/č
Sposobnost (Marko Novak) – 49-50/35/č
Stvarno breme (Marko Novak) – 16/29/č
Tehtanje, uravnoteževanje (Marko Novak) – 31-32/22/č
Trditveno in dokazno breme (Marko Novak) – 33/19/č
Vrnitev v prejšnje stanje (Marko Novak) – 9/29/zap
Zakonska zveza in zunajzakonska skupnost (Marko Novak) –
38/23/č
Zastavna pravica (Marko Novak) – 19/27/č

Ara
Ara – zavarovanje v prometu z nepremičninami (Renato Vrenčur)
– 7/11/č
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Arbitraža (Marko Novak) – 14-15/31/č
Arbitraža in mediacija (Andrej Čotar) – 42/17/zap
Arbitraža in mediacija (Krešo Puharič) – 42/17/zap
O razmejitvi meje med državama v eni uri? (Patrick Vlačič) –
34/3/uv
Poslanska pobuda – predlog zakona o mednarodni trgovinski
arbitraži 14-15/38/inf
Simulacija: arbitraža (Srečko Đurov, Benjamin Lesjak) – 19/25/č
Športna arbitraža (Vesna Bergant - Rakočević) – 27/26/č

Nadomestilo plače v času začasne zadržanosti z dela (Irena
Žagar) – 26/6/č
Nadzor bolniškega staleža – varstvo zasebnosti (Luka Tičar) –
7/24/vo
Odmera in izraba letnega dopusta v primeru bolniškega staleža
(Nataša Belopavlovič) – 41/20/vo
Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni (Luka Tičar) –
9/25/vo
Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni (Luka Tičar) –
12/25/vo

Argentina

Bolonjska deklaracija

Globus (Dean Zagorac) – 25/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 31-32/29/inf

Glej Izobraževanje pravnikov

Arbitraža

Borza
Avstrija
Globus (Dean Zagorac) – 46/29/inf
Nedopustno pridobljeni dokazi v civilnem pravdnem postopku
(Renata Zagradišnik) – 17-18/VI/pril

Avtorsko pravo
Avtorsko delo ali informacija javnega značaja? (Nataša Pirc Musar) – 34/9/č
Avtorsko pravo v digitalni dobi (Samo Bardutzky) – 44-45/25/č
Avtorstvo in nedoslednost pri navajanju vira (Simon Vindiš) –
37/11/č
Avtorstvo Renskih nimf (Matej Čujovič) – 28/17/č
Direktiva o računalniško izvedenih izumih (Urša Pondelek) –
4/II/pril
Globus (Dean Zagorac) – 41/33/inf
Javno posojanje avtorskih del in knjižnično nadomestilo (Urša
Chitrakar) – 8/18/č
Licence Creative Commons (Maja Bogataj - Jančič) –
39-40/20/č
Zastonj software in smrt lastninske kulture (Jernej Juren) –
5/25/zap

Azil
Implementacija acquisa na področju azila (Samo Bardutzky) –
43/30/č
Kako naj bo nagrajen svetovalec za begunce? (Evelin Pristavec Tratar) – 7/13/č
Predlog ukrepov za učinkovitejšo azilno politiko EU (Dean
Zagorac) – 34/25/inf
Protizakonit odvzem prostosti (Andreja Mrak) – 23/15/č
Reforma azilnega postopka? (Matjaž Dovžan) – 4/18/č

Denarna odpravnina manjšinskim delničarjem po umiku delnic
(Saša Prelič) – 14-15/6/č
Sprejemanje odločitve o umiku delnic z organiziranega trga v. p.
(Saša Prelič) – 34/6/č
Spremenjena in dopolnjena pravila Ljubljanske borze (Andrej
Šercer) – 41/9/č

Bosna in Hercegovina
District Brčko – model reforme kazenskega pravosodja (Aleš
Zalar) – 46/15/č
Globus (Dean Zagorac) – 37/25/inf
Globus (Dean Zagorac) – 43/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 46/29/inf

Brezplačna pravna pomoč
Regulacija trga pravnih storitev – replika na PP 42/04 (Primož
Šporar) – 3/7/mn

Brezposelnost
Javna objava prostega delovnega mesta 26/17/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu in nadomestilo med brezposelnostjo 27/17/vo
Uveljavljanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine po
prejšnjih predpisih (Nataša Belopavlovič) – 49-50/32/vo

C
Center za socialno delo

B

Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad
ženskami (Robert Miklavčič) – 31-32/14/č
Uporaba ZUP-C v izvršilnih postopkih na centrih za socialno
delo (Polona Kovač) – 8/16/č

Begunci

Civilno pravo

Kako naj bo nagrajen svetovalec za begunce? (Evelin Pristavec Tratar) – 7/13/č

Glej Obligacijsko pravo, Dedno pravo, Družinsko pravo …
III. dnevi civilnega prava (Lojze Ude) – 9/13/č

Belorusija
Globus (Boštjan Koritnik) – 48/29/inf

Č

Bilance

Čile

ZGD-H (Saša Prelič) – 1/3/uv

General Pinochet (spet) – ostal brez imunitete (Dean Zagorac) –
27/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 37/25/inf

Bolgarija
Nachova v. Bulgaria (Dean Zagorac) – 29-30/33/odl

Človekove pravice
Bolniški stalež
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Bolniška – nadomestilo plače za ure, ko je delal 46/18/vo
Bolniška – uveljavljanje ur dela z izrabo »prostih« ur 46/18/vo
Bolniška odsotnost ob poteku odpovednega roka (Nataša
Belopavlovič) – 47/19/vo
Delavec v bolniškem staležu prihaja na delo 31-32/20/vo
Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi
bolezni (Irena Žagar) – 48/16/č

Agencija za temeljne pravice (Dean Zagorac) – 28/27/č
Človekove pravice in globalizacija (Nina Koželj) – 31-32/26/zap
Človekove pravice žensk – uvodna pojasnila in dokumenti (Katja
Filipčič) – 2/36/prik
Direktiva o hrambi podatkov (Mitja Podpečan) – 47/15/č
Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja
(Andraž Teršek) – 38/8/č
Dostop do splava (Metka Naglič) – 48/24/č
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Ekipa René Cassin teče osmi krog (Manja Stojilkovski, Mateja
Rus, Maja Šmid) – 20/22/zap
Fotografija in osebnostne pravice (Katarina Krapež) – 16/II/pril
Hrvaška v objemu ESČP (Ciril Ribičič) – 17-18/II/pril
Izredne razmere (Minka Alagič) – 16/34/zap
Kje je spodnja meja? (Andraž Teršek) – 27/3/uv
Konstitucionalizem v. ustava (Andraž Teršek) – 19/3/uv
Krhko ravnotežje med varnostjo in svoboščinami (Bojana Rožič)
– 35-36/30/č
Medicina in pravo (Dean Zagorac) – 16/34/zap
Neodvisni sodnik – pogoj za našo svobodo in pravno varnost
(Ljubo Bavcon) – 38/3/uv
Nove volilne tehnologije (Alen Hodnik) – 19/28/zap
Novi prispevki h kriminološki znanosti (Dragan Petrovec) –
41/28/zap
Občutljivost za človekove pravice (Marko Bošnjak) – 47/3/uv
Poplava človekovih pravic? (Kristina Božič, Aleš Mercina) –
49-50/42/zap
Posameznik proti javnosti (Alenka Leskovic) – 21-22/37/č
Problemi se ponavljajo (Dean Zagorac) – 25/25/č
Protizakonit odvzem prostosti (Andreja Mrak) – 23/15/č
Romi in enakost pred zakonom (Roman Lavtar) – 1/20/č
Šola in otrokove pravice (Mateja Končina - Peternel) – 5/30/prik
Študentje na obisku sedeža SE (Gašper Adamič) – 17-18/30/č
Varuh človekovih pravic (Marko Novak) – 1/33/č
Vedno več dela evropskega ombudsmana (Dean Zagorac) –
25/25/č
Vera v medijsko verjetnost politične neverjetnosti!? (Rok Primožič)
– 5/33/č
Zdravljenje duševno bolnih – kritika odločitve US RS (Lidija
Koman - Perenič) – 37/II/pril
Zloraba prava – »inkasantstvo« in »malo prekrškarstvo« (Andraž
Teršek) – 3/15/č

D

Stvarno kazalo

Dedno pravo
Nujni deleži (Suzana Kraljić) – 28/22/vo
Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove (Saša Blatešič,
Renato Vrenčur) – 21-22/22/č
Oporoka (Marko Novak) – 37/19/č
Zapuščina brez dedičev (Karel Zupančič, Viktorija Žnidaršič) –
24/16/č

Dedovanje
Priposestvovanje nepremičnine (Renato Vrenčur) – 4/23/vo

Delnice
Glej še Vrednostni papirji.
Denarna odpravnina manjšinskim delničarjem po umiku delnic
(Saša Prelič) – 14-15/6/č
Dopustnost avtonomnega določanja upravičencev do novih
delnic pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala (Saša
Prelič) – 35-36/9/č
Evro delnice ali kosovne delnice? (Jožica Vindiš) – 28/8/č
Povečanje osnovnega kapitala d. d. z izdajo novih delnic (Damjan Belič) – 6/6/č
Sprejemanje odločitve o umiku delnic z organiziranega trga v. p.
(Saša Prelič) – 34/6/č
Vinkulacija delnic (Damjan Belič) – 31-32/9/č

Delniška družba
Glej Družbe.

Delo za določen čas
Delovno razmerje za določen čas (Nataša Belopavlovič) –
37/17/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Martina Šetinc - Tekavc) –
9/25/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Nataša Belopavlovič) –
49-50/32/vo
Res začasno povečan obseg dela? (Luka Tičar) – 47/17/č

Darila
Kar je dano, je v zlato jamo zakopano (Tomaž Pavčnik) – 2930/31/č

Davčna olajšava
Glej Davki

Davčni postopek
Novela zakona o davčnem postopku – iz neustavnosti v
neustavnost? (Aleksij Mužina, Branka Svilar) – 2/14/č
Prisilna poravnava in izvršba (Dida Volk) – 2/12/č

Davki
Davčna obravnava bonitet fizičnih oseb (Matjaž Kovač) –
42/13/č
Davčne reforme in pravo (Sara Pernuš) – 43/22/č
Davčni vidik povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe
(Kristijan Anton Kontarščak) – 8/11/č
Inšpekcijski pregled Davčne uprave RS (Daša Oštir) –
29-30/22/vo
Moja zgodba (Alenka Leskovic) – 48/27/č
Notranji trg – (gospodarski) hard core po Pogodbi o Evropski
uniji (Peter Grilc) – 13/10/č
Nova davčna zakonodaja (Andrej Šircelj) – 48/6/č
Olajšave pri odmeri dohodnine (Matjaž Kovač) – 9/17/č
Pogodba o izobraževanju (Samo Bardutzky) – 46/20/č
Prisilna poravnava in izvršba (Irena Volk) – 2/12/č
Zamudne obresti v davčnem postopku – vpliv odločitve US RS
na odločanje v upravnem postopku in upravnem sporu
(Aleksij Mužina) – 31-32/6/č
ZDavP-1 – pomanjkljivosti zakona (Siniša Mitrović) – 29-30/13/č

DDV
Glej Davki

Delovna razmerja
Delavec invalid in zmožnost za delo na novo ponujenem
delovnem mestu – 42/24/vo
Delavec v bolniškem staležu prihaja na delo – 31-32/20/vo
Delo med porodniškimi dopustom (Matija Šešok) – 3/20/vo
Delovna razmerja in sodna praksa (Gašper Adamič) – 6/22/zap
Delovni invalid – ponudba neustreznega dela (Miran Kalčič) –
27/17/vo
Delovni koledar in urna delovna obveznost delavca (Martina
Šetinc - Tekavc) – 17-18/21/vo
Javna objava prostega delovnega mesta 26/17/vo
Konkurenčna klavzula (Nataša Belopavlovič) – 23/19/vo
Kontinuiteta zaposlitve in odpravnina ob odpovedi pogodbe o
zaposlitvi (Martina Šetinc - Tekavc) – 6/17/vo
Kršitev pravic iz delovnega razmerja (Simon Vindiš) – 14-15/24/č
Obračun stroškov za prehrano voznikov (Martina Šetinc - Tekavc)
– 5/26/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (Nataša
Belopavlovič) – 25/22/vo
Odrejanje dela, za katerega delavec ni sklenil pogodbe o
zaposlitvi (Martina Šetinc - Tekavc) – 8/21/vo
Odsotnost z dela na državni praznik (Martina Šetinc - Tekavc) –
20/18/vo
Osnova za obračun dodatkov k plači 28/22/vo
Pomen sistemizacije in izjave o varnosti z oceno tveganja za
določanje primernih delovnih mest za invalide (Miran Kalčič)
– 44-45/7/č
Pravica do letnega dopusta (Martina Šetinc - Tekavc) – 2/24/vo
Pravice delavcev pri dopolnilnem delu (Martina Šetinc - Tekavc)
– 2/24/vo
Prenehanje obveznega dodatnega zavarovanja – prerazporeditev
na drugo delovno mesto (Peter Pogačar) – 37/17/vo
Prenos delavcev ob izločitvi dela dejavnosti (Martina Šetinc Tekavc) – 4/23/vo
Sorazmerni čas malice (Nataša Belopavlovič) – 48/18/vo
Spremembe plačnega sistema (Nataša Belopavlovič) – 12/29/č
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Starejši delavci in nočno delo (Martina Šetinc - Tekavc) –
12/25/vo
Vodstveni delavci in mandat direktorja (Martina Šetinc - Tekavc)
– 1/31/vo
Vodstveni delavec – član nadzornega sveta družbe poslovne
partnerice (Martina Šetinc - Tekavc) – 3/20/vo
Začasno »posojanje delavcev« (Nataša Belopavlovič) –
21-22/24/vo
Znižanje osnovne plače (Barbara Kresal) – 2/19/č

Detektivi
Nadzor bolniškega staleža – varstvo zasebnosti (Luka Tičar) –
7/24/vo

Dimnikarji
Izvajanje dimnikarske službe (Adrijana Viler - Kovačič) –
35-36/20/č

Diplomacija
Delovni čas
Bolniška – uveljavljanje ur dela z izrabo »prostih« ur 46/18/vo
Delna pokojnina in (nekatera) z njo povezana pravna dejstva in
dileme (Luka Tičar) – 28/22/vo
Delo javnega uslužbenca s krajšim delovnim časom od polnega
(Martina Šetinc - Tekavc) – 14-15/26/vo
Delovni koledar in urna delovna obveznost delavca (Martina
Šetinc - Tekavc) – 17-18/21/vo
Direktiva o delovnem času (Bojana Rožič) – 34/22/č

Delovno dovoljenje
Glej Tujci, Delovna razmerja.

Delovno pravo
Delovni spori (Bojan Kukec) – 3/22/prik
Enakopravnost pogodbenih strank pri pogodbah v okviru
delovnega razmerja (Nataša Komac) – 27/X/pril
Kolektivne pogodbe – včeraj, danes, jutri (Nataša Belopavlovič)
– 46/3/uv
Med solidarnostjo in konkurenčnostjo (Mitja Novak) – 21-22/3/uv
Napotitev delavcev na delo (Matija Vidmar) – 23/22/č
Nova delovnopravna ureditev za invalide (Sara Pernuš) –
49-50/30/č
Opis del delovnega mesta (Nataša Belopavlovič) – 47/19/vo
Pobuda za nov zakon o stavki (Luka Tičar) – 8/34/zap
Pogodba o izobraževanju (Samo Bardutzky) – 46/20/č
Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba (Gašper
Adamič) – 4/26/zap
Ratifikacija konvencije MOD, št. 154 o spodbujanju kolektivnega
pogajanja (Nataša Belopavlovič) – 49-50/29/č
Ratifikacija konvencije MOD, št. 95 o varstvu plač (Barbara
Kresal) – 3/12/č
Razsojevalni pogled na novi zakon o delovnih in socialnih
sodiščih (Božidar Merc) – 12/II/pril
Sistemizacija delovnih mest (Etelka Korpič - Horvat) – 43/27/zap
Sodelovanje delavcev pri delitvi dobička – iluzija ali realna
nujnost? (Drago Mežnar) – 48/V/pril
Splošni akti – sistemizacija delovnih mest 37/17/vo
Spremembe zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Nataša
Belopavlovič) – 41/14/č
Stališča 11. sekcije Posebne pogodbe o zaposlitvi (Aleksej
Cvetko) – 43/15/zap
Teorija s prakso (Nataša Belopavlovič) – 17-18/33/prik
Vključevanje seniorjev (Milan Pavliha) – 5/21/č
Za ratifikacijo konvencije MOD št. 144 (Alenka Artač - Prinčič) –
26/10/č
ZDSS-1 (Ivan Robnik) – 2/3/uv
ZDSS-1 (Domen Neffat) – 8/36/zap

Demokracija
Demokracija v dobi marketinške diktature (Tomaž Pavčnik) –
27/27/č
Evropska participativna demokracija – le za lobiste? (Polona
Pičman - Štefančič) – 38/11/č
Pravni izzivi e-demokracije (Polona Pičman - Štefančič) –
25/28/zap

Denacionalizacija
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Denacionalizacija: Kdaj zaključek? (Irena Vovk) – 5/17/č
Odvzeto premoženje v Srbiji – 39-40/31/č
Prepoved razpolaganja z nepremičninami po 88. členu ZDen
(Tomaž Mavri) – 47/9/č
Še najtežji denacionalizacijski zahtevki (Irena Vovk) – 33/23/č
Za večjo pravno varnost (Irena Vovk) – 7/28/č

Pravo in diplomacija (Danilo Türk) – 39-40/3/uv

Direktiva ES
»Evolucija« pogodbenega prava (Andrej Čotar) – 14-15/32/zap
Bolkensteinova direktiva o storitvah (Rajko Knez) – 14-15/3/uv
Direktiva o delovnem času (Bojana Rožič) – 34/22/č
Direktiva o hrambi podatkov (Mitja Podpečan) – 47/15/č
Direktiva o računalniško izvedenih izumih (Urša Pondelek) –
4/II/pril
Javno posojanje avtorskih del in knjižnično nadomestilo (Urša
Chitrakar) – 8/18/č
Napotitev delavcev na delo (Matija Vidmar) – 23/22/č
Prepoved diskriminacije v pravnem redu EU (Jasna Murgel) –
35-36/VII/pril
Spremembe postopka oddaje javnega naročila – Direktive EU
(Matjaž Kovač) – 19/10/č
Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (Adrijana
Viler - Kovačič) – 16/21/č
Ureditev zamudnih obresti – nujnost ponovne spremembe (Miha
Juhart) – 1/6/č
Znamka ugleda in njen obseg varstva (Martina Repas) –
31-32/17/č

Direktor
1. sekcija: Modernizacija prava družb – novela ZGD (Andrej
Čotar) – 41/16/zap
Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja (Nataša Belopavlovič) –
38/18/vo
Predlog ZGD-1: enotirni sistem in neizvršni direktorji (Rado
Bohinc) – 41/6/č
Vodstveni delavci in mandat direktorja (Martina Šetinc - Tekavc)
– 1/31/vo

Disciplinski postopek
Določanje disciplinskih sankcij v podjetniški KP (Nataša
Belopavlovič) – 19/20/vo

Diskriminacija
Ex lege prenehanje delovnega razmerja vojaškim osebam –
odziv na sklep US RS (Anja Čerin) – 35-36/II/pril
Prepoved diskriminacije v pravnem redu EU (Jasna Murgel) –
35-36/VII/pril
Sodnice (Hinko Jenull) – 28/29/č
Vključevanje seniorjev (Milan Pavliha) – 5/21/č

Dohodnina
Davčna obravnava bonitet fizičnih oseb (Matjaž Kovač) –
42/13/č
Davčni vidik povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe
(Kristijan Anton Kontarščak) – 8/11/č
Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno
osnovo (Miha Šlamberger) – 20/18/vo
Olajšave pri odmeri dohodnine (Matjaž Kovač) – 9/17/č
Sejnina članov NS – odvisno ali neodvisno razmerje (Matija
Šešok) – 8/21/vo
Subjekti in viri obdavčevanja fizičnih oseb po ZDoh-1 (Matjaž
Kovač) – 5/15/č
Višina neobdavčeno izplačane odpravnine (Matija Šešok) –
20/18/vo

Dokazi
Dokazno breme (Vesna Rijavec) – 34/22/prik
Izgon grafologije iz sodne prakse (Borut Pogačnik) – 38/17/č
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Nedopustno pridobljeni dokazi v civilnem pravdnem postopku
(Renata Zagradišnik) – 17-18/VI/pril
Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini
(Špela Štebal) – 39-40/9/č
Procesnopravne določbe ZP-1 (4) – dokazni postopek in sodba
(Suzana Gril) – 27/11/č
Uporaba nedovoljenih dokazov v upravnem postopku (Tea
Melart) – 9/19/č

Doktorat
Doktorska dizertacija: Predhodno odločanje po 234. členu PES
/Luigi Varanelli/ (Aleš Galič) – 2/35/zap
Korporacijska delinkvenca /Liljana Selinšek/ (Sašo Jovanovič) –
43/28/zap
Spreminjajoča se narava svetovne ekonomije (Jernej Juren) –
16/36/č

Doping
Glej Šport.

Dopolnilno delo
Pravice delavcev pri dopolnilnem delu (Martina Šetinc - Tekavc)
– 2/24/vo

Dopust
Delo med porodniškimi dopustom (Matija Šešok) – 3/20/vo
Dodatni dnevi dopusta za nego prizadete osebe (Luka Tičar) –
14-15/26/vo
Dopust za delavca – samohranilca (Martina Šetinc - Tekavc) –
17-18/21/vo
Izraba letnega dopusta – razlaga 163. člena ZDR (Nataša
Belopavlovič) – 43/23/vo
Letni dopust – dodatni dnevi zaradi invalidnosti (Martina Šetinc Tekavc) – 14-15/26/vo
Letni dopust in regres (popravek odgovora v PP 2/05) –
24/22/vo
Obračun nadomestila za letni dopust 27/17/vo
Odmera dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem –
razmerje med ZDR in ZDDO (ZJU) (Luka Tičar) –
29-30/24/vo
Odmera in izraba letnega dopusta v primeru bolniškega staleža
(Nataša Belopavlovič) – 41/20/vo
Odškodnina za neizrabljen letni dopust 35-36/22/vo
Osnova za odmero letnega dopusta: 18 ali 20 dni? – 26/17/vo
Porodniška odsotnost – pravica do izrabe letnega dopusta
(Nataša Belopavlovič) – 43/23/vo
Pravica do izrabe letnega dopusta pri prenehanju delovnega
razmerja (Miha Šercer) – 47/18/č
Pravica do letnega dopusta (Martina Šetinc - Tekavc) – 2/24/vo
Trajanje letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 37/17/vo

Društva pravnikov

Stvarno kazalo

Družbe
1. sekcija: Modernizacija prava družb – novela ZGD (Andrej
Čotar) – 41/16/zap
Dopustnost avtonomnega določanja upravičencev do novih
delnic pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala (Saša
Prelič) – 35-36/9/č
Družba mati in hčerinske družbe (Kristijan Anton Kontarščak) –
47/19/vo
Družbeniška tožba v d.o.o. (Bojan Zabel) – 12/9/č
Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje (Mato
Gostiša) – 43/6/č
Firma podružnice tujega podjetja (Alenka Ratnik) – 46/VII/pril
Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod (Mile Dolenc) –
38/6/č
Materialno statusno preoblikovanje /Saša Prelič/ (Peter Podgorelec) – 26/26/prik
Objave prejemkov direktorjev – komu so namenjene in zakaj?
(Nataša Samec) – 24/10/č
Odpoklic direktorja in pogodba o poslovodenju (Kristijan Anton
Kontarščak) – 33/18/vo
Odškodninska odgovornost za kršitve ZPre (Anton Grilc) –
19/II/pril
Podružnica tuje družbe – ponudnik v postopku (Vesna Kranjc) –
4/16/č
Pogodba o poslovodenju (Sara Pernuš) – 20/24/zap
Pojma »zasebna družba« ne poznamo (Šime Ivanjko) – 27/9/č
Pokritje izgube podružnice s sedežem v tujini (Matija Vidmar) –
49-50/36/č
Potrebna večina za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni
sklad (Saša Prelič) – 25/8/č
Povečanje osnovnega kapitala d. d. z izdajo novih delnic (Damjan Belič) – 6/6/č
Pravna narava Kodeksa upravljanja javnih d.d. (Anja Strojin
Štampar) – 49-50/15/č
Predlog ZGD-1: enotirni sistem in neizvršni direktorji (Rado
Bohinc) – 41/6/č
Preoblikovanje d. d. v d. o. o. – nekatera izvedbena vprašanja
(Saša Prelič) – 7/9/č
Sprememba firme pred stečajem – pravica ali zloraba? (Luigi
Varanelli) – 44-45/11/č
Uveljavljanje ničnosti združitve in delitve po vpisu v sodni register (Saša Prelič) – 42/6/č
Vinkulacija delnic (Damjan Belič) – 31-32/9/č
Vključene družbe – posebnosti vključitve d.d. v d.o.o. (Kristijan
Anton Kontarščak) – 23/9/č
Vodstveni delavec – član nadzornega sveta družbe poslovne
partnerice (Martina Šetinc - Tekavc) – 3/20/vo
Vpliv evropske delniške družbe na nacionalne ureditve delavske
participacije (Janja Bedrač) – 48/II/pril
Začetek veljavnosti sprememb akta o ustanovitvi (Saša Prelič) –
16/8/č
ZGD-H (Saša Prelič) – 1/3/uv
ZGD z uvodnimi pojasnili (Nataša Belopavlovič) – 16/37/zap

Dnevi slovenskih pravnikov 2005 (1) – uvod 41/16/zap
Doping v športu (Vesna Bergant - Rakočević) – 7/33/zap
Ekskurzija v pomorsko pravo (Tjaša Vidic) – 21-22/34/zap
Evropsko nogometno prvenstvo (Blaž Golob) – 25/32/č
IT med pravniki (Minka Alagič) – 21-22/36/zap
Izredne razmere (Minka Alagič) – 16/34/zap
Kje so mladi pravniki? (Vitko Roš) – 41/30/zap
O liberalizaciji pravosodja (Katarina Krapež) – 25/24/zap
O noveli ZUP-C (Tilen Mihelič) – 2/30/zap
O ZP-1 (Minka Alagič) – 2/30/zap
Pošteno obravnavanje pomorščakov (Tjaša Vidic) – 37/16/zap
Pravniško društveno življenje v Evropi (Marko Ilešič) – 41/30/zap
Priznanja in nagrade za leto 2005 39-40/6/č
Skilex – Congress Law International 2005 (Metod Žužek) –
8/37/zap
Strokovna ekskurzija v ZDA (Andrej Žabkar) – 27/22/zap
ZVOP-1 (Tilen Mihelič) – 16/36/č

Družinsko pravo

Družba z omejeno odgovornostjo

Državna revizijska komisija

Glej Družbe.

Glej Javna naročila, Revizija (javnih naročil).

Domneva zakonskega očetovstva (Karel Zupančič) – 7/14/č
Družinski oddelek in specializacija sodnikov (Irena Vovk) –
1/36/č
Globus (Dean Zagorac) – 16/41/inf
Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine (Zvjezdan Radonjič) –
39-40/19/č
Reforma družinskega prava (Barbara Novak, Karel Zupančič) –
42/17/zap
Sporazumna razveza zakonske zveze – notarski zapis (Mateja
Končina - Peternel) – 7/15/č
Zakonska zveza in zunajzakonska skupnost (Marko Novak) –
38/23/č

Državljanstvo
Olajšanje naturalizacijskih postopkov (US RS) – 39-40/24/odl
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Državne pomoči
Ali mora državna pomoč po 87(1). členu PES izvirati iz državnih
sredstev (Gruša Matevžič) – 14-15/IV/pril
Državne pomoči na področju storitev v javnem interesu (Ana
Mušič) – 14-15/V/pril
Državne pomoči na tekmovanju (Ana Vlahek) – 14-15/20/č
Izenačenost državne pomoči in občinske pomoči (Miha Šlamberger) – 31-32/20/vo
Notranji trg – (gospodarski) hard core po Pogodbi o Evropski
uniji (Peter Grilc) – 13/10/č
Podaljšanje koncesijskih pogodb (Pavla Sladič – Zemljak, Jorg
Sladič) – 33/13/č
Postopek v primerih državnih pomoči – nadzor nad dodeljevanjem novih pomoči (Maja Koritnik) – 14-15/XI/pril

Krhko ravnotežje med varnostjo in svoboščinami (Bojana Rožič)
– 35-36/30/č
Lukenda proti Sloveniji (Matija Longar) – 41/26/odl
Nachova v. Bulgaria (Dean Zagorac) – 29-30/33/odl
Ob začetku sodnega leta Evropskega sodišča za človekove
pravice (Luzius Wildhaber) – 7/6/č
Svoboda medijev (2) (Božidar Merc) – 26/15/č
Študentje na obisku sedeža SE (Gašper Adamič) – 17-18/30/č
Zasebnost oseb iz javnega življenja in svoboda tiska (Katarina
Zidar) – 8/6/č

Estonija
Globus (Dean Zagorac) – 20/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 21-22/41/inf

Državni svet
Novela ZDSve – iz ustavnega v neustavno? (Miloš Senčur,
Dušan Štrus) – 35-36/6/č
Razveljavitev 34. poslovnika Državnega sveta (Jože Ilc) – 1415/29/č
Zgrešena kritika odločbe US (Sebastian Nerad) – 17-18/26/mn

Državni tožilci

Etažna lastnina
Glej še Nepremičnine, Zemljiška knjiga …
Določitev solastniškega deleža na skupnih delih (Matjaž Tratnik)
– 2/21/č
Etažna lastnina (Marko Novak) – 41/25/č
Stavbna pravica – predmet, odsvojitev, podaljšanje, delitev
(Matjaž Tratnik) – 3/II/pril

Glej Tožilci.

Etika
Državni zbor
Demokracija v dobi marketinške diktature (Tomaž Pavčnik) –
27/27/č
Ko se oblast spozabi (Alenka Leskovic) – 8/3/uv
Poseg v neodvisnost in samostojnost US (Aleš Zalar) – 8/37/mn

Etična načela za delovanje mediatorjev (Valerija Jelen - Kosi) –
5/6/č
Posredovanje vseh bistvenih informacij delodajalcu (Boža
Vončina) – 39-40/22/č
Pravna narava Kodeksa upravljanja javnih d.d. (Anja Strojin
Štampar) – 49-50/15/č

Dvojno obdavčevanje
ZDavP-1 – pomanjkljivosti zakona (Siniša Mitrović) – 29-30/13/č

E

Evro
Evro delnice ali kosovne delnice? (Jožica Vindiš) – 28/8/č
Tolar in evro v obdobju 2006-2007 (Metka Ahtik) – 49-50/17/č

Evropska unija
Ekonomska in monetarna unija
Glej Evro.

Električna energija
Sodišče ES: trije primeri, povezani z RS 21-22/37/zap

Elektronsko poslovanje
Elektronske notarske storitve (Urška Kežmah, Boštjan Kežmah) –
28/V/pril
E-vročanje po ZUP (Marijan Štriker) – 28/II/pril
E-vročanje v upravnem postopku (Matjaž Remic) – 38/VI/pril
Interdisciplinarnost (Urška Kežmah) – 28/I/pril
Oddaljeno internetno glasovanje (Alen Hodnik) – 43/18/č
Sadeži informacijske tehnologije (Boštjan Kežmah) – 28/3/uv

Emisije
Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (Adrijana
Viler - Kovačič) – 16/21/č

ESČP
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2. okrogla miza Politika in pravo (Jernej Juren) – 41/16/zap
Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja
(Andraž Teršek) – 38/8/č
ESČP o »posebnem« šolanju Romov (Dean Zagorac) – 23/23/č
Globus (Dean Zagorac) – 20/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 38/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 43/33/inf
Hrvaška v objemu ESČP (Ciril Ribičič) – 17-18/II/pril
Internet ogroža osebne podatke (1) (Mitja Podpečan) – 37/14/č
Internet ogroža osebne podatke (2) (Mitja Podpečan) – 38/15/č
Internet ogroža osebne podatke (3) (Mitja Podpečan) –
39-40/17/č
Izvrševanje sodb ESČP (Jasna Murgel) – 29-30/18/č
Konstitucionalizem v. ustava (Andraž Teršek) – 19/3/uv

Agencija za temeljne pravice (Dean Zagorac) – 28/27/č
Ali pomeni francoski NON in NEE začetek konca EU? (Marko
Pavliha) – 23/8/č
Članstvo Hrvaške v EU (Jernej Juren) – 14-15/35/č
Evropski ustavni moment z napako (Matej Avbelj) – 23/6/č
Kaj (naj) bo poslej drugače? (Matej Accetto) – 13/6/č
Kako naprej, če PUE na referendumu pade? (Gregor Klemenčič)
– 21-22/6/č
Kdo se boji evropskih informacij? (Boža Vončina) – 46/16/inf
Koliko regij? (Borut Holcman) – 29-30/3/uv
Konceptualne posebnosti delovanja EP (Matej Avbelj) – 13/42/č
Krhko ravnotežje med varnostjo in svoboščinami (Bojana Rožič)
– 35-36/30/č
Naj živi razprava! (Irena Brinar) – 13/3/uv
Nov trend zaščite manjšin v EU ali ne? (Matej Avbelj) –
34/18/odl
O evropskem pravu, o prenovi pravnega študija, o pospešenem
pravdnem postopku (Irena Vovk) – 1/27/zap
Odškodnine žrtvam naklepnih (nasilnih) dejanj v EU (Gordana
Zalaznik) – 20/12/č
Okoljski pristop EU (Boštjan Koritnik) – 31-32/24/č
Osnovne vrednote in prihodnost EU (Jernej Juren) – 19/28/zap
Patent Skupnosti in njegova uresničitev (Simona Krejan) –
49-50/18/č
Položaj ustavnih sodišč v EU (Dean Zagorac) – 20/27/prik
Pravnik lingvist na Sodišču ES (Marko Prijatelj) – 2/8/č
Prirejanje iger na srečo v EU (Janja Bedrač) – 2/I/pril
Ratifikacija pogodbe o evropski ustavi (Marko Pavliha) – 5/3/uv
Sankcije proti tretjim državam (Maja Brkan) – 29-30/20/odl
Sodišča za javne uslužbence EU (Saša Sever) – 9/33/č
Tolar in evro v obdobju 2006-2007 (Metka Ahtik) – 49-50/17/č
Vrnitev v Evropo? (Verica Trstenjak) – 17-18/3/uv
Zakaj Evropa (še vedno) potrebuje ustavo? (Matej Avbelj) –
48/3/uv
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Podružnica tuje družbe – ponudnik v postopku (Vesna Kranjc) –
4/16/č

Filozofija
Globalizacija, hegemonija in pravo (Benjamin Flander) –
35-36/24/zap
Mednarodna sodna presoja in internacionalizacija ustavnega
prava (Boštjan M. - Zupančič) – 1/I/pril
O problemih tolerance (Janez Kranjc) – 25/30/zap
Pravna država (Marijan Pavčnik) – 24/3/uv
Pravnofilozofska obravnava pozitivne diskriminacije (Benjamin
Flander) (Ciril Ribičič) – 2/38/prik
Sprenevedanje in pikolovstvo (Tomaž Pavčnik) – 44-45/27/č
Zamuditi na konec zgodovine (Benjamin Flander) – 35-36/31/inf

Finančno poslovanje družb
Finančna reorganizacija v prisilni poravnavi – pretrganje zastaranja (Luigi Varanelli) – 42/24/vo
Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod (Mile Dolenc) –
38/6/č

Fotografija

H
Hišna preiskava
Hišna preiskava v stanovanju z več solastniki (Marko Bošnjak) –
24/22/vo

Hrvaška
Članstvo Hrvaške v EU (Jernej Juren) – 14-15/35/č
Globus (Dean Zagorac) – 35-36/33/inf
Globus (Boštjan Koritnik) – 49-50/45/inf
Hrvaška v objemu ESČP (Ciril Ribičič) – 17-18/II/pril
Možnosti tujih državljanov za pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah na Hrvaškem (Želimir Gržančić) – 20/II/pril
O razmejitvi meje med državama v eni uri? (Patrick Vlačič) –
34/3/uv
Odgovornost za škodo JLA (Vesna Bergant - Rakočević) –
29-30/11/č

Fotografija in osebnostne pravice (Katarina Krapež) – 16/II/pril

Francija
Globus (Dean Zagorac) – 42/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 46/29/inf

Funkcionar
O nezdružljivosti javnih funkcij (Božidar Veljković) – 16/24/mn
Odstop s funkcije (Saša Zagorc) – 3/6/č
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in
funkcionarjem v državnih organih – 41/20/vo
Vodstveni delavec – član nadzornega sveta družbe poslovne
partnerice (Martina Šetinc - Tekavc) – 3/20/vo

G

I
Igre na srečo
Prirejanje iger na srečo v EU (Janja Bedrač) – 2/I/pril

Imigranti
Glej Tujci.

Imuniteta
Globus (Dean Zagorac) – 37/25/inf
K ustavni določbi o poslanski imuniteti (Andraž Teršek) – 4/6/č
Le kdo potrebuje imuniteto? (Janez Pogorelec) – 47/6/č
O ustavnih razsežnostih poslanske imunitete (Marko Novak) –
2/10/č

Globalizacija

In memoriam

Globalizacija, hegemonija in pravo (Benjamin Flander) –
35-36/24/zap

Dušan, hvala ti (Šime Ivanjko) – 44-45/3/In memoriam
Dušan, ne bom te pozabil (Drago Mežnar) – 46/4/In memoriam

Gospodarske pogodbe

Indija

»Evolucija« pogodbenega prava (Andrej Čotar) – 14-15/32/zap
Mednarodna prodajna pogodba (Vesna Kranjc) – 42/17/zap
Mednarodna prodajna pogodba – ob 25-letnici Dunajske konvencije (Andrej Čotar) – 42/17/zap
Moderno pogodbeno pravo in praksa (Aleksander Čičerov) –
12/38/prik
Pravni priročnik za trženje (Janja Bedrač) – 37/22/prik
Provizija v pogodbi o trgovskem zastopanju (Vanja Verdel Kokol) – 5/II/pril

Globus (Dean Zagorac) – 14-15/41/inf
Novi protiteroristični ukrepi (Dean Zagorac) – 31-32/25/č
Spreminjajoča se narava svetovne ekonomije (Jernej Juren) –
16/36/č

Gotovina
Članstvo Hrvaške v EU (Jernej Juren) – 14-15/35/č

Gradnja
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja (Nataša
Pirc - Musar) – 4/10/č
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja? (2)
(Mateja Likozar - Rogelj) – 14-15/16/mn
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja? (3)
(Mojca Prelesnik) – 17-18/15/mn
Graditev objektov in urejanje prostora (Adrijana Viler - Kovačič) –
33/24/prik
Komunalni prispevek (Aleksij Mužina) – 25/15/č
O odpovedi pravnemu sredstvu zoper odločbe geodetske uprave
(Anita Dolinšek) – 24/VII/pril
Oddaja javnega naročila nad milijardo tolarjev – kopija ponudbe
(Marko Žvipelj) – 6/9/č

Indonezija
Globus (Dean Zagorac) – 24/29/inf

Industrijska lastnina
Patent Skupnosti in njegova uresničitev (Simona Krejan) –
49-50/18/č
Pravna zaščita računalniških programov (Peter Kos) – 4/V/pril
Pravni priročnik za trženje (Janja Bedrač) – 37/22/prik
Znamka ugleda in njen obseg varstva (Martina Repas) –
31-32/17/č

Informacija javnega značaja
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja (Nataša
Pirc - Musar) – 4/10/č
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja? (2)
(Mateja Likozar - Rogelj) – 14-15/16/mn
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja? (3)
(Mojca Prelesnik) – 17-18/15/mn
Avtorsko delo ali informacija javnega značaja? (Nataša Pirc Musar) – 34/9/č
Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja
(Andraž Teršek) – 38/8/č
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Igla v senu (Alenka Leskovic) – 38/27/č
Informacija javnega značaja (Minka Alagič) – 12/36/zap
Informacijski pooblaščenec (Polona Tepina) – 28/19/č
Kje je spodnja meja? (Andraž Teršek) – 27/3/uv
Neznosna lahkost izmikanja zakonu – replika na PP 12/05
(Sonja Bien) – 16/15/mn
Neznosna lahkotnost prostosti (informacij javnega značaja)
(Gregor Strojin) – 12/14/č
Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov (Mitja Podpečan) –
23/13/č
Posameznik proti javnosti (Alenka Leskovic) – 21-22/37/č
Še o noveli ZDIJZ (Nataša Pirc - Musar) – 26/13/č
Več prednosti v združenem organu (Sonja Bien) – 48/20/č

Pomen sistemizacije in izjave o varnosti z oceno tveganja za
določanje primernih delovnih mest za invalide (Miran Kalčič)
– 44-45/7/č
Revidiranje invalidskih podjetij (Marjan Odar) – 4/23/vo
Solidarnostna pomoč – opredelitev invalidnosti (Luka Tičar) –
8/21/vo
Uresničitev pravic delovnih invalidov – 46/18/vo

Investicijske družbe
Potrebna večina za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni
sklad (Saša Prelič) – 25/8/č

Irak
Informatika
Direktiva o računalniško izvedenih izumih (Urša Pondelek) –
4/II/pril
Elektronski aktivizem (Alenka Leskovic) – 26/27/č
E-vročanje v upravnem postopku (Matjaž Remic) – 38/VI/pril
Globus (Dean Zagorac) – 20/29/inf
Igla v senu (Alenka Leskovic) – 38/27/č
Lov za izgubljenim zakladom (Hinko Jenull) – 1/41/č
Interdisciplinarnost (Urška Kežmah) – 28/I/pril
Internet ogroža osebne podatke (1) (Mitja Podpečan) – 37/14/č
Internet ogroža osebne podatke (2) (Mitja Podpečan) – 38/15/č
Internet ogroža osebne podatke (3) (Mitja Podpečan) –
39-40/17/č
IT med pravniki (Minka Alagič) – 21-22/36/zap
Kdo se boji evropskih informacij? (Boža Vončina) – 46/16/inf
Konkurenčnopravni problemi trgovanja po internetu (Klemen
Radosavljevič) – 14-15/9/č
Neznosna lahkost izmikanja zakonu – replika na PP 12/05
(Sonja Bien) – 16/15/mn
Nove volilne tehnologije (Alen Hodnik) – 19/28/zap
O evropskem pravu, o prenovi pravnega študija, o pospešenem
pravdnem postopku (Irena Vovk) – 1/27/zap
Oddaljeno internetno glasovanje (Alen Hodnik) – 43/18/č
Odzivi slovenskega kazenskega prava na kibernetski kriminal
(Liljana Selinšek) – 28/X/pril
Pravna informatika mora ostati (Benjamin Lesjak) – 29-30/17/č
Pravna zaščita računalniških programov (Peter Kos) – 4/V/pril
Pravni izzivi e-demokracije (Polona Pičman - Štefančič) –
25/28/zap
Sadeži informacijske tehnologije (Boštjan Kežmah) – 28/3/uv
Zastonj software in smrt lastninske kulture (Jernej Juren) –
5/25/zap

Inšpekcija
Inšpekcijske službe v občinah (Janez Kušar) – 31-32/VII/pril

Intelektualna lastnina
Glej Avtorsko pravo, Industrijska lastnina.

Internet
Glej Informatika, Elektronsko poslovanje.

Invalidi

8

Delavec invalid in zmožnost za delo na novo ponujenem
delovnem mestu – 42/24/vo
Delo javnega uslužbenca s krajšim delovnim časom od polnega
(Martina Šetinc - Tekavc) – 14-15/26/vo
Delovni invalid – ponudba neustreznega dela (Miran Kalčič) –
27/17/vo
Dodatni dnevi dopusta za nego prizadete osebe (Luka Tičar) –
14-15/26/vo
Dolžnost zasebnikov v javni zdravstveni službi pri izvajanju
dežurstva in nujne medicinske pomoči 31-32/20/vo
Letni dopust – dodatni dnevi zaradi invalidnosti (Martina Šetinc Tekavc) – 14-15/26/vo
Nova delovnopravna ureditev za invalide (Sara Pernuš) –
49-50/30/č
Ocenjevanje uradnikov (Neda Golobič) – 9/25/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu – zagotovitev
dela pri drugem delodajalcu (Miran Kalčič) – 26/17/vo

Globus
Globus
Globus
Globus
Globus
Globus

(Dean
(Dean
(Dean
(Dean
(Dean
(Dean

Zagorac)
Zagorac)
Zagorac)
Zagorac)
Zagorac)
Zagorac)

–
–
–
–
–
–

19/33/inf
38/29/inf
41/33/inf
42/33/inf
31-32/29/inf
39-40/33/inf

Iran
Globus (Dean Zagorac) – 26/29/inf
Globus (Boštjan Koritnik) – 49-50/45/inf

Irska
Globus (Boštjan Koritnik) – 48/29/inf

Islandija
Delovanje prava brez države (Jernej Juren) – 38/26/zap

Italija
Evropski univerzitetni inštitut (Matej Avbelj) – 35-36/26/č
Globus (Dean Zagorac) – 44-45/29/inf

Izobraževanje
Glej Šolstvo, Izobraževanje pravnikov.

Izobraževanje pravnikov
Slovenska samobitnost v luči PUE (Boštjan Koritnik) –
17-18/24/zap

Izobraževanje pravnikov
Bolonjska reforma kot prilika ali kot nepotrebna nadloga? (Janez
Kranjc) – 20/6/č
Evropski univerzitetni inštitut (Matej Avbelj) – 35-36/26/č
Izobraževanje pravnikov (Janja Bedrač) – 2/32/č
Izobraževanje sodnikov kot temelj njihove neodvisnosti (Janja
Roblek) – 25/3/uv
Kakšen naj bo pravni študij? (Albin Igličar, Janez Kranjc) –
24/6/č
Osvežitev pravnega izobraževanja (Matej Avbelj) – 43/20/č
Pravice pri čezmejnem izobraževanju oseb v EU (Janja Bedrač)
– 26/XI/pril
Pravice študenta kot evropskega državljana (Matej Avbelj) –
26/XIV/pril
Razpisni pogoji za štipendiranje s strani države v luči prava EU
(Matej Avbelj) – 37/20/odl
Reforma študija prava v Sloveniji (Matej Avbelj) – 26/II/pril
Sistem priznavanja in vrednotenja izobraževanja na področju
visokega šolstva (Tadeja Kremzer) – 26/IX/pril
Študij prava: 1 + 1 + 1 + ... = 0 (Marijan Pavčnik) – 37/3/uv
Študij prava: 3 + 2, 4 + 1, 5 + 0? (Mitja Novak) – 23/8/č
Študijski obisk na Sodišču ES – več kot le prijetna izkušnja
(Rajko Knez) – 48/22/zap
Tožilci in sodobna kriminalistika (Bojan Dobovšek, Gorazd
Meško) – 21-22/19/č

Izrael
Globus (Dean Zagorac) – 39-40/33/inf
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Ureditev javno-zasebnega partnerstva (Aleksij Mužina) –
17-18/9/č
Vzorci aktov v postopkih javnih naročil (Marko Žvipelj) –
14-15/37/prik

Evropski izvršilni nalog (Špela Štebal) – 21-22/13/č
Izvršba (Marko Novak) – 2/31/č
Izvršba na plačo in druge stalne prejemke (Dida Volk) –
33/17/č
Izvršitelj – »upnikova« nočna mora (Miha Šlamberger) –
29-30/15/č
Izvršljivost notarskega zapisa (Nataša Belopavlovič) – 41/20/vo
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine kot tožba
(Vesna Bergant - Rakočević) – 35-36/13/č
Prisilna poravnava in izvršba (Dida Volk) – 2/12/č
Prodajna cena in ustavitev izvršbe (Matjaž Jan) – 1/10/č
Račun kot izvršilni naslov – pobuda za spremembo zakonodaje
(Peter Kodermac) – 46/8/č
Stroški izvršilnega postopka po prisilni realizaciji terjatve (Igor
Strnad) – 43/11/č
Uporaba ZUP-C v izvršilnih postopkih na centrih za socialno
delo (Polona Kovač) – 8/16/č
Upravna izplačilna prepoved – dolžnosti dolžnikovega dolžnika
(Dida Volk) – 3/17/č

Javne finance

Izvršitelji

Javni red in mir

Izvršitelj – »upnikova« nočna mora (Miha Šlamberger) –
29-30/15/č

Pooblastila občinskim redarjem (Janez Kušar) – 25/12/č

Bedimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 7/3/uv
Evropski urad za boj proti finančnim goljufijam (Andrej Ferlinc) –
17-18/17/č
Financiranje občin (Roman Lavtar) – 27/6/č
Izenačenost državne pomoči in občinske pomoči (Miha Šlamberger) – 31-32/20/vo
Spremembe zakona o financiranju občin (Roman Lavtar) –
42/12/č

Javni interes
Državne pomoči na področju storitev v javnem interesu (Ana
Mušič) – 14-15/V/pril
Javni poziv in javni razpis po ZUJIK (Maja Jurić) – 16/13/č
Še o noveli ZDIJZ (Nataša Pirc - Musar) – 26/13/č
Zasebnost oseb iz javnega življenja in svoboda tiska (Katarina
Zidar) – 8/6/č

Javni uslužbenci

J
Japonska
Globus (Dean Zagorac) – 17-18/37/inf

Javna korist
Neprave stvarne služnosti (Matjaž Tratnik) – 24/II/pril

Javna naročila
Aktivna legitimacija članov skupine ponudnikov v revizijskih
postopkih (Sara Koršič) – 42/28/č
Finančna zavarovanja v postopkih oddaje javnih naročil (Boštjan
Ferk, Uroš Škufca) – 46/11/č
Izhodišča nove ureditve javnega naročanja in naročanja na infrastrukturnem sektorju (Aleksij Mužina) – 33/II/pril
Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil?
(Boštjan Ferk, Uroš Škufca) – 20/3/uv
Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil? (1)
(Vesna Cukrov) – 21-22/17/mn
Koncesijska razmerja (ne)gospodarskih javnih služb (Borut
Smrdel) – 24/20/č
Mandat nove komisije (Irena Vovk) – 1/38/inf
Novela ZRPJN-C (Andraž Žvan) – 28/11/č
Novi poslovnik državne revizijske komisije (Andraž Žvan) –
21-22/15/č
Oddaja javnega naročila javnemu podjetju v luči odločitev
Sodišča ES (Marko Žvipelj) – 35-36/15/č
Oddaja javnega naročila nad milijardo tolarjev – kopija ponudbe
(Marko Žvipelj) – 6/9/č
Podružnica tuje družbe – ponudnik v postopku (Vesna Kranjc) –
4/16/č
Položaj tujih ponudnikov v postopkih javnega naročanja v RS
(Andreja Primec) – 39-40/II/pril
Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil (Aleksij Mužina)
– 6/3/uv
Razlaga pogodbenih določil (Andreja Primec) – 21-22/25/vo
Revizija javnih naročil (Rajko Pirnat) – 44-45/26/prik
Seznam javnih naročnikov (Božo Grafenauer, Vesna Kranjc) –
8/8/č
Sprememba položaja pripravljalca razpisne dokumentacije?
(Aleksij Mužina) – 14-15/13/č
Spremembe postopka oddaje javnega naročila – direktive EU
(Matjaž Kovač) – 19/10/č
Tuja podružnica kot ponudnik (Saša Rode) – 9/14/č

Delo javnega uslužbenca s krajšim delovnim časom od polnega
(Martina Šetinc - Tekavc) – 14-15/26/vo
Izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja (Peter Pogačar) –
21-22/24/vo
Javna uslužbenka – določitev plače (Neda Golobič) – 12/25/vo
Javna uslužbenka – prenos napredovanj (Neda Golobič) –
5/26/vo
Javni uslužbenec – delna pokojnina (Peter Pogačar) –
29-30/24/vo
Javni uslužbenec – strokovni izpit (Neda Golobič) – 8/21/vo
Kršitev pravic iz delovnega razmerja (Simon Vindiš) – 14-15/24/č
Ocenjevanje uradnikov (Rastislav Kanižar) – 1/22/č
Ocenjevanje uradnikov (Neda Golobič) – 9/25/vo
Odmera dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem –
razmerje med ZDR in ZDDO (ZJU) (Luka Tičar) –
29-30/24/vo
Plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnim
uslužbenkam v času porodniške (Peter Pogačar) –
29-30/24/vo
Posredovanje vseh bistvenih informacij delodajalcu (Boža
Vončina) – 39-40/22/č
Prenos sredstev med dvema pokojninskima načrtoma (Peter
Pogačar) – 34/16/vo
Sodišča za javne uslužbence EU (Saša Sever) – 9/33/č
Suspenz pogodbe o zaposlitvi in članstvo v ZVPSJU (Peter
Pogačar) – 23/19/vo

Javni zavod
Delna pokojnina in (nekatera) z njo povezana pravna dejstva in
dileme (Luka Tičar) – 28/22/vo
Imenovanje in razrešitev direktorja zavoda (Nataša Belopavlovič)
– 26/17/vo
Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja (Nataša Belopavlovič) –
38/18/vo
Pravna reorganizacija javnih zdravstvenih zavodov (Iztok Starc) –
37/VI/pril
Pravice delavcev pri dopolnilnem delu (Martina Šetinc - Tekavc)
– 2/24/vo
Spreminjanje načina plačevanja RTV prispevka (Matej Čujovič) –
16/6/č

Javno podjetje
Oddaja javnega naročila javnemu podjetju v luči odločitev
Sodišča ES (Marko Žvipelj) – 35-36/15/č
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Javno pravo
O nezdružljivosti javnih funkcij (Božidar Veljković) – 16/24/mn
Odstop s funkcije (Saša Zagorc) – 3/6/č

Javno-zasebno partnerstvo
Izhodišča za definicijo (Aleš Ferčič) – 29-30/6/č
Javno-zasebno partnerstvo: delitev tveganj med partnerjema (Aleš
Ferčič) – 39-40/15/č
Koncesijska razmerja (ne)gospodarskih javnih služb (Borut
Smrdel) – 24/20/č
Privatizacija javnega sektorja (Iztok Rakar) – 25/17/č
Ureditev javno-zasebnega partnerstva (Aleksij Mužina) –
17-18/9/č

Jedrski odpadki
glej Varstvo okolja

JLA
Odgovornost za škodo JLA (Vesna Bergant - Rakočević) –
29-30/11/č
Uporaba vojaškega čina stotnika jugoslovanske vojske –
44-45/17/vo

Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada in (ne)pretrgana delovna doba pri zadnjem
delodajalcu (Martina Šetinc - Tekavc) – 12/25/vo

K
Kambodža
Mednarodno sodišče tudi za Rdeče Kmere (Kristina Božič) –
21-22/32/č

Kanada
Globus (Dean Zagorac) – 35-36/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 39-40/33/inf

Katar
Globus (Dean Zagorac) – 24/29/inf

Kazenski postopek
Beli obroč Slovenije (Vlasta Nussdorfer) – 8/33/č
Hišna preiskava v stanovanju z več solastniki (Marko Bošnjak) –
24/22/vo
Izgon grafologije iz sodne prakse (Borut Pogačnik) – 38/17/č
Kazenski postopek – kam sedaj? (Damijan Florjančič) – 38/13/č
Nadzor nad policijo v predkazenskem postopku (Bećir
Kečanović) – 44-45/15/č
O novih zamislih za kazenskopravno obravnavanje nasilja (Marko
Bošnjak) – 31-32/12/č
Ob predlogu novele ZKP-G: pridržki k pridržanju (Primož Gorkič)
– 34/VIII/pril
Odvetništvo ni nebodigatreba družbeni okrasek (Bojan Kukec) –
25/32/č
Omejevalni ukrep prepovedi približevanja – nujna zadeva v
skladu z ZS? (Blaž Kovačič) – 37/12/č
Poligraf v kazenskem postopku (Dean Zagorac) – 17-18/32/zap
Potek kazenskih postopkov (Irena Vovk) – 8/31/zap
Potek kazenskih postopkov v Sloveniji (Aleš Završnik) –
17-18/34/prik
Preureditev pravnih sredstev v kazenskem postopku (Marko
Bošnjak) – 34/II/pril
Procesne pravice v EU (Dean Zagorac) – 25/VII/pril
Restorativna pravičnost in položaj žrtve v kazenskem pravu
(Damijan Florjančič) – 2/16/č
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi
(Marko Bošnjak) – 7/16/č

Ekonomska analiza prava (Samo Bardutzky, Jernej Juren) –
39-40/28/č
Evropski urad za boj proti finančnim goljufijam (Andrej Ferlinc) –
17-18/17/č
Globus (Dean Zagorac) – 23/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 24/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 17-18/37/inf
K vprašanju o pravni zmoti (Ljubo Bavcon) – 8/I/pril
Kako kaznovati z besedami? (Jernej Juren) – 23/24/č
Kazensko pravo Evropske unije (Katja G. Šugman) – 25/II/pril
Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine (Zvjezdan Radonjič) –
39-40/19/č
Korporacijska delinkvenca (Sašo Jovanovič) – 43/28/zap
Kult žrtve (Metoda Crnkovič) – 48/26/prik
Majhen pomen dejanja (Marko Bošnjak) – 26/24/prik
Napeljevanje (Marko Novak) – 42/27/č
Naše deklice z vžigalicami (Sara Pernuš) – 48/19/prik
Nov sklad za žrtve kaznivih dejanj (Dean Zagorac) – 44-45/16/č
O novih zamislih za kazenskopravno obravnavanje nasilja (Marko
Bošnjak) – 31-32/12/č
Obrekovanje (Marko Novak) – 3/21/č
Odškodnine žrtvam naklepnih (nasilnih) dejanj v EU (Gordana
Zalaznik) – 20/12/č
Odzivi slovenskega kazenskega prava na kibernetski kriminal
(Liljana Selinšek) – 28/X/pril
Opravljanje (Marko Novak) – 5/27/č
Policijski ukrep prepoved približevanja (Bećir Kečanović) –
27/15/č
Pravičnost v nevarnosti? (I) (Neža Kogovšek) – 4/21/č
Pravičnost v nevarnosti? (II) (Neža Kogovšek) – 5/23/č
Prevzgojni dom Radeče (Lana Cvikl, Primož Lesjak) – 25/20/č
Proporcionalni model kaznovanja (Jernej Juren) – 2/34/č
Rabljev zamah (Marko Kambič) – 16/38/prik
Stališča 6. sekcije Kazensko pravo Evropske unije (Damjan
Korošec) – 41/17/zap
Storitev kaznivega dejanja po 311. členu KZ v tujini (III)
(Ivan Bele) – 1/17/č
Še o odgovornosti s.p.p. za prekršek – replika na PP 41/04
(Liljana Selinšek) – 1/15/mn
Število zapornikov raste (Dean Zagorac) – 26/25/č
Trgovanje na podlagi zaupnih notranjih informacij (insider trading) (Vid Jakulin) – 23/II/pril
Uveljavljanje odškodnine na podlagi ZOZKD (Gordana Zalaznik)
– 44-45/12/č
Več pogojnih obsodb z varstvenim nadzorom (Vlasta Nussdorfer)
– 31-32/16/č
Za boljše obvladovanje gospodarske kriminalitete (Bećir
Kečanović) – 27/22/zap
Zakaj potrebujemo dve vrsti skrajne sile? (Matjaž Ambrož) –
43/13/č
Zakonski opisi kaznivih dejanj, ki vsebujejo pojem »protipravno«
(Matjaž Ambrož) – 42/16/č

Kazni
Deregulacija (Alenka Leskovic) – 2/41/č
Izdaja plačilnega naloga na kraju prekrška in odločbe o
prekršku po hitrem postopku (Rafael Viltužnik) – 8/21/vo
Kako kaznovati z besedami? (Jernej Juren) – 23/24/č
Prepoved smrtne kazni za mladoletnike (Dean Zagorac) –
8/32/č
Prevzgojni dom Radeče (Lana Cvikl, Primož Lesjak) – 25/20/č
Rabljev zamah (Marko Kambič) – 16/38/prik

Kitajska
Globus (Dean
Globus (Dean
Globus (Dean
Globus (Dean
Spreminjajoča
16/36/č

Zagorac) – 16/41/inf
Zagorac) – 28/33/inf
Zagorac) – 14-15/41/inf
Zagorac) – 21-22/41/inf
se narava svetovne ekonomije (Jernej Juren) –

Kjotski protokol
Kazensko pravo
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Dolžnikov gospodarski kriminal (Luigi Varanelli) – 21-22/II/pril

Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (Adrijana
Viler - Kovačič) – 16/21/č
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Kmetijstvo

Korporacije

Evropsko kmetijsko pravo (Matjaž Tratnik) – 39-40/30/prik
Področja podporne pristojnosti Unije (Dušan Stojanović) –
13/39/č

Glej Družbe.

Knjigovodstvo
Glej Računovodstvo.

Kolektivne pogodbe
Določanje disciplinskih sankcij v podjetniški KP (Nataša
Belopavlovič) – 19/20/vo
Dopust za delavca – samohranilca (Martina Šetinc - Tekavc) –
17-18/21/vo
Kdo naj zastopa delodajalce? (Nataša Belopavlovič) – 9/28/č
Kolektivne pogodbe – včeraj, danes, jutri (Nataša Belopavlovič)
– 46/3/uv
Odpravnina – najnižji znesek 28/22/vo
Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba (Gašper
Adamič) – 4/26/zap
Ratifikacija konvencije MOD št. 154 o spodbujanju kolektivnega
pogajanja (Nataša Belopavlovič) – 49-50/29/č
Reforma reforme javne uprave (Erik Kerševan) – 9/3/uv
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti (Mato Gostiša) –
27/II/pril
Solidarnostna pomoč (Luka Tičar) – 19/20/vo
Solidarnostna pomoč – preklicana kolektivna pogodba (Luka
Tičar) – 16/26/vo
Teorija s prakso (Nataša Belopavlovič) – 17-18/33/prik
Ugotavljanje zunajzakonske skupnosti – solidarnostna pomoč
(Luka Tičar) – 7/24/vo
Ukinitev dejavnosti čiščenja in delovnega mesta čistilke –
49-50/32/vo
Uskladitveni dodatek (Nataša Belopavlovič) – 27/17/vo
Uskladitveni dodatek (Nataša Belopavlovič) – 29-30/22/vo
Znižanje osnovne plače (Barbara Kresal) – 2/19/č

Komunala
Komunalni prispevek (Aleksij Mužina) – 25/15/č

Koncesije
Koncesijska razmerja (ne)gospodarskih javnih služb (Borut
Smrdel) – 24/20/č
Nepravilno podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje
javne zdravstvene službe (Iztok Starc) – 39-40/VII/pril
Podaljšanje koncesijskih pogodb (Pavla Sladič – Zemljak, Jorg
Sladič) – 33/13/č
Ureditev javno-zasebnega partnerstva (Aleksij Mužina) –
17-18/9/č
Vpliv postopka izbire koncesionarja na veljavnost koncesijske
pogodbe (Aleksij Mužina) – 20/9/č

Konferenca
Glej Posvet.

Kongres
Glej Posvet.

Konkurenca
Glej Varstvo konkurence.

Konvencije
Globus (Dean Zagorac) – 20/29/inf
Kdo naj zastopa delodajalce? (Nataša Belopavlovič) – 9/28/č
Odzivi slovenskega kazenskega prava na kibernetski kriminal
(Liljana Selinšek) – 28/X/pril
Ratifikacija konvencije MOD, št. 154 o spodbujanju kolektivnega
pogajanja (Nataša Belopavlovič) – 49-50/29/č
Trgovanje na podlagi zaupnih notranjih informacij (insider
trading) (Vid Jakulin) – 23/II/pril
Za ratifikacijo konvencije MOD št. 144 (Alenka Artač - Prinčič) –
26/10/č
ZDavP-1 – pomanjkljivosti zakona (Siniša Mitrović) – 29-30/13/č

Korupcija
Izenačenost državne pomoči in občinske pomoči (Miha Šlamberger) – 31-32/20/vo
Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil?
(Boštjan Ferk, Uroš Škufca) – 20/3/uv
Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil? (1)
(Vesna Cukrov) – 21-22/17/mn
Korupcija in politika (Jure Škrbec, Robert Kranjc) – 47/26/inf
Novi prispevki h kriminološki znanosti (Dragan Petrovec) –
41/28/zap

Kosovo
Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Vojaški poseg Nata na Kosovu (Dominika Švarc) – 19/22/č

Kriminologija
Novi prispevki h kriminološki znanosti (Dragan Petrovec) –
41/28/zap

Kronika
Dogodki – izjave … od 1. do 5. 9. (Irena Vovk) – 34/24/inf
Dogodki – izjave … od 10. do 16. 5. (Irena Vovk) – 20/28/inf
Dogodki – izjave … od 11. do 17. 1. (Irena Vovk) – 2/40/inf
Dogodki – izjave … od 11. do 24. 10. (Irena Vovk) – 41/32/inf
Dogodki – izjave … od 12. do 18. 4. (Irena Vovk) – 16/40/inf
Dogodki – izjave … od 12. do 19. 7. (Irena Vovk) – 28/32/inf
Dogodki – izjave … od 13. do 19. 9. (Boštjan Koritnik) –
37/24/inf
Dogodki – izjave … od 14. 12. 2004 do 10. 1. 2005 (Irena Vovk)
– 1/40/inf
Dogodki – izjave … od 14. do 20. 6. (Irena Vovk) – 25/36/inf
Dogodki – izjave … od 15. do 21. 2. (Irena Vovk) – 7/36/inf
Dogodki – izjave … od 15. do 22. 11. (Irena Vovk) – 44-45/28/inf
Dogodki – izjave … od 15. do 29. 3. (Irena Vovk) – 12/40/inf
Dogodki – izjave … od 17. do 24. 5. (Irena Vovk) – 21-22/40/inf
Dogodki – izjave … od 18. do 24. 1. (Irena Vovk) – 3/24/inf
Dogodki – izjave … od 19. do 25. 4. (Irena Vovk) – 17-18/36/inf
Dogodki – izjave … od 2. do 8. 2. (Irena Vovk) – 5/32/inf
Dogodki – izjave … od 20. do 25. 7. (Irena Vovk) – 29-30/32/inf
Dogodki – izjave … od 20. 9. do 3. 10. (Boštjan Koritnik) –
38/28/inf
Dogodki – izjave … od 21. 6. do 4. 7. (Irena Vovk) – 26/28/inf
Dogodki – izjave … od 22. 2. do 7. 3. (Irena Vovk) – 8/40/inf
Dogodki – izjave … od 22. do 26. 11. (Irena Vovk) – 46/28/inf
Dogodki – izjave … od 23. do 30. 8. (Irena Vovk) – 33/28/inf
Dogodki – izjave … od 25. 1. do 1. 2. (Irena Vovk) – 4/28/inf
Dogodki – izjave … od 25. 5. do 6. 6. (Irena Vovk) – 23/28/inf
Dogodki – izjave … od 25. 10. do 7. 11. (Irena Vovk) – 42/32/inf
Dogodki – izjave … od 26. 4. do 9. 5. (Irena Vovk) – 19/32/inf
Dogodki – izjave … od 26. 7. do 22. 8. (Irena Vovk) –
31-32/28/inf
Dogodki – izjave … od 29. 11. do 5. 12. (Boštjan Koritnik) –
47/28/inf
Dogodki – izjave … od 30. 3. do 11. 4. (Irena Vovk) –
14-15/40/inf
Dogodki – izjave … od 4. do 8. 10. (Boštjan Koritnik) –
39-40/32/inf
Dogodki – izjave … od 5. do 11. 7. (Irena Vovk) – 27/28/inf
Dogodki – izjave … od 6. do 12. 9. (Irena Vovk) – 35-36/32/inf
Dogodki – izjave … od 7. 6. do 13. 5. (Irena Vovk) – 24/28/inf
Dogodki – izjave … od 8. do 14. 3 (Irena Vovk) – 9/36/inf
Dogodki – izjave … od 8. do 14. 11. (Irena Vovk) – 43/32/inf
Dogodki – izjave … od 9. do 14. 2. (Irena Vovk) – 6/24/inf
Dogodki – izjave … od 6. do 12. 12. (Boštjan Koritnik) –
48/28/inf
Dogodki – izjave … od 13. do 19. 12. (Boštjan Koritnik) –
49-50/44/inf

Kultura
Javni poziv in javni razpis po ZUJIK (Maja Jurić) – 16/13/č
Javni razpis po ZUJIK (Maja Jurič) – 4/13/č
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Kultura in pravo (Vladimir Kavčič) – 4/3/uv
Politike na drugih področjih (Dušan Stojanović) – 13/36/č
Slovenisti(ka) in pravo: nekaj resnic in zmot, predvsem pa
novoletnih želja (Nataša Logar, Tina Verovnik) – 49-50/3/uv
Zavest o lastni nevrednosti (Vesna Bergant - Rakočević) –
16/3/uv

Kuvajt

Uvod v pravno pisanje (Samo Bardutzky) – 41/27/prik
Uvod v pravno pisanje (Nina Novak) – 48/25/mn
Vzorci aktov v postopkih javnih naročil (Marko Žvipelj) –
14-15/37/prik
Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXV (Maja Brkan) –
46/25/prik
ZGD z uvodnimi pojasnili (Nataša Belopavlovič) – 16/37/zap
ZP-1, s komentarjem (Suzana Gril) – 7/34/prik

Globus (Dean Zagorac) – 20/29/inf

Literatura – revije

L

Dušan, hvala ti (Šime Ivanjko) – 44-45/3/In memoriam
Dušan, ne bom te pozabil (Drago Mežnar) – 46/4/In memoriam
Nujnost strokovnega objavljanja (Šime Ivanjko) – 31-32/3/uv

Lastninska pravica
Možnosti tujih državljanov za pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah na Hrvaškem (Želimir Gržančić) – 20/II/pril

Lobiranje po Grishamovo (Marko Pavliha) – 14-15/38/prik

Leasing

Lokalna samouprava

Prodaja in finančni leasing – popravilo strehe (Matjaž Tratnik) –
7/24/vo

Financiranje občin (Roman Lavtar) – 27/6/č
Inšpekcijske službe v občinah (Janez Kušar) – 31-32/VII/pril
Komunalni prispevek (Aleksij Mužina) – 25/15/č
Noveli ZLS-M in ZLV-E (Roman Lavtar) – 33/10/č
Občinski predpisi o prekrških (Vesna Juvan - Gotovac) –
29-30/8/č
Spremembe zakona o financiranju občin (Roman Lavtar) –
42/12/č

Letni dopust
glej Dopust

Literatura – knjige
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Lobiranje

Argumentacija v pravu /Marijan Pavčnik/ (Aleš Novak) –
28/30/prik
Človekove pravice žensk – uvodna pojasnila in dokumenti (Katja
Filipčič) – 2/36/prik
Delovni spori (Bojan Kukec) – 3/22/prik
Dokazno breme (Vesna Rijavec) – 34/22/prik
Evropsko kmetijsko pravo (Matjaž Tratnik) – 39-40/30/prik
Evropsko pravo varstva potrošnikov ali European Consumer
Protection Law (Janja Bedrač) – 21-22/VIII/pril
Graditev objektov in urejanje prostora (Adrijana Viler - Kovačič) –
33/24/prik
Kako (s)hoditi v Evropi? (Matej Accetto) – 19/30/prik
Korupcija in politika (Jure Škrbec, Robert Kranjc) – 47/26/inf
Kult žrtve (Metoda Crnkovič) – 48/26/prik
Lobiranje po Grishamovo (Marko Pavliha) – 14-15/38/prik
Majhen pomen dejanja (Marko Bošnjak) – 26/24/prik
Materialno statusno preoblikovanje /Saša Prelič/ (Peter Podgorelec) – 26/26/prik
Mednarodno pravo (Aleksander Čičerov) – 42/30/prik
Moderne oblike zavarovanja plačil /Renato Vrenčur/ (Matjaž
Tratnik) – 23/26/prik
Moderno pogodbeno pravo in praksa (Aleksander Čičerov) –
12/38/prik
Nomotehnične smernice (Bećir Kečanović) – 8/38/prik
O, ta prepotrebna praktičnost in pragmatizem (Marko Novak) –
49-50/40/mn/prik
Odločbe in sklepi US (Irena Vovk) – 43/31/prik
Odvečna ali dragocena zbirka informacij? (Jadranka Sovdat) –
20/26/prik
Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba (Gašper
Adamič) – 4/26/zap
Potek kazenskih postopkov v Sloveniji (Aleš Završnik) –
17-18/34/prik
Pravdni postopek – zakon s komentarjem (Konrad Plauštajner) –
47/22/prik
Pravni priročnik za trženje (Janja Bedrač) – 37/22/prik
Pravnofilozofska obravnava pozitivne diskriminacije /Benjamin
Flander/ (Ciril Ribičič) – 2/38/prik
Pravo EU pred slovenskimi sodišči (Dunja Jadek - Pensa) –
21-22/38/prik
Rabljev zamah (Marko Kambič) – 16/38/prik
Revizija javnih naročil (Rajko Pirnat) – 44-45/26/prik
Slovensko odvetništvo (Bojan Kukec) – 29-30/21/prik
Škoda in odškodnina (Jan Zobec) – 1/34/prik
Šola in otrokove pravice (Mateja Končina - Peternel) – 5/30/prik
Teorija s prakso (Nataša Belopavlovič) – 17-18/33/prik
Upravljanje večstanovanjskih stavb (Irena Vovk) – 3/18/prik
Upravni postopek in upravni spor (Boštjan Brezovnik) –
25/35/prik

Lovci
Pooblastila lovskega čuvaja (Miroslav Žaberl) – 43/17/č

M
Management
Glej Poslovodenje, Družbe …

Manjšine
Nov trend zaščite manjšin v EU ali ne? (Matej Avbelj) –
34/18/odl

Materinstvo
Delo med porodniškimi dopustom (Matija Šešok) – 3/20/vo
Plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnim
uslužbenkam v času porodniške (Peter Pogačar) –
29-30/24/vo
Porodniška odsotnost – pravica do izrabe letnega dopusta
(Nataša Belopavlovič) – 43/23/vo

Mediacija
Bernik proti Mladini (Vesna Bergant - Rakočević) – 47/13/č
Glej Alternativno reševanje sporov.

Medicina
Izredne razmere (Minka Alagič) – 16/34/zap
Medicina in pravo (Jernej Juren) – 1/38/č
Medicina in pravo (Dean Zagorac) – 16/34/zap

Mediji
Bolečine po Petku (Vesna Bergant - Rakočević) – 37/23/inf
Direkt v pogubo (Tomaž Pavčnik) – 39-40/31/č
Fotografija in osebnostne pravice (Katarina Krapež) – 16/II/pril
Neprevodnost medijev za pravna vprašanja (Vesna Bergant Rakočević) – 8/41/č
Svoboda medijev (1) (Božidar Merc) – 25/6/č
Svoboda medijev (2) (Božidar Merc) – 26/15/č
Vera v medijsko verjetnost politične neverjetnosti!? (Rok Primožič)
– 5/33/č
Zasebnost oseb iz javnega življenja in svoboda tiska (Katarina
Zidar) – 8/6/č
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Mednarodno kazensko pravo
Dosežki haaškega sodišča (Neža Kogovšek) – 38/22/č
Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 19/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 43/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 17-18/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 21-22/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 39-40/33/inf
Mednarodno sodišče tudi za Rdeče Kmere (Kristina Božič) –
21-22/32/č
MKS: Kmalu prva obtožnica (Kristina Božič) – 38/22/č
Posebno sodišče za Sierra Leone na poti k ljudem (Eva Kuhelj) –
28/20/č
Pravičnost v nevarnosti? (I) (Neža Kogovšek) – 4/21/č
Pravičnost v nevarnosti? (II) (Neža Kogovšek) – 5/23/č
Sudan pod drobnogledom MKS (Dean Zagorac) – 14-15/34/č
Vojaški poseg Nata na Kosovu (Dominika Švarc) – 19/22/č
Zapis običajnega humanitarnega prava (Beti Hohler) – 46/22/č
ZN: Genocida v Sudanu ni bilo (Kristina Božič) – 7/31/č

Mednarodno pravo
Izjemen uspeh na Jessup Moot courtu (Beti Hohler) –
19/26/zap
Ko se oblast spozabi (Alenka Leskovic) – 8/3/uv
Mednarodna sodna presoja in internacionalizacija ustavnega
prava (Boštjan M. - Zupančič) – 1/I/pril
Mednarodno pravo (Aleksander Čičerov) – 42/30/prik
O razmejitvi meje med državama v eni uri? (Patrick Vlačič) –
34/3/uv
Poseg v neodvisnost in samostojnost US (Aleš Zalar) – 8/37/mn
Pravo in diplomacija (Danilo Türk) – 39-40/3/uv
Predlog reforme OZN (Dean Zagorac) – 12/23/č
Priprava stališč RS za postopke pred Sodiščem ES (Irena Vovk) –
24/19/č
Slovenija v letu 2005 predseduje OVSE (Jasna Murgel) – 2/29/č
Vladavina prava (Aleksander Čičerov) – 49-50/38/č
Zmaga ekipe ljubljanske PF (Beti Hohler) – 48/24/zap

Mednarodno zasebno pravo
Haaška akademija 2005 (Renata Zagradišnik, Miha Žebre) –
33/22/zap
Mednarodna pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti (Minu A.
Gvardjančič) – 28/9/č

Mehika
Globus (Dean Zagorac) – 26/29/inf

Meja
O razmejitvi meje med državama v eni uri? (Patrick Vlačič) –
34/3/uv
Storitev kaznivega dejanja po 311. členu KZ v tujini (III)
(Ivan Bele) – 1/17/č

Minister
Cena sprevržene ideje o policijski avtonomiji (Bećir Kečanović) –
35-36/18/č
Razmejitev nadzora med ministrom in tožilcem (Rado Bohinc) –
34/13/č
Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi (Simon Vindiš) –
34/11/č

Mladoletniki
Prevzgojni dom Radeče (Lana Cvikl, Primož Lesjak) – 25/20/č

Morala
Ljubezen extra commercium? (Vesna Bergant - Rakočević) –
24/27/č

Mučenje
Globus (Dean Zagorac) – 16/41/inf

Stvarno kazalo

N
Nadomestila
Bolniška – nadomestilo plače za ure, ko je delal – 46/18/vo
Limitiranje starševskega nadomestila (US RS) – 27/27/odl
Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi
bolezni (Irena Žagar) – 48/16/č
Nadomestilo plače v času začasne zadržanosti z dela (Irena
Žagar) – 26/6/č
Obračun nadomestila za letni dopust – 27/17/vo

Nadure
Glej Delovni čas.

Nadzorni svet
Družba mati in hčerinske družbe (Kristijan Anton Kontarščak) –
47/19/vo
Ničnost izvolitve člana nadzornega sveta (Kristijan Anton Kontarščak) – 35-36/22/vo
Sejnina članov NS – odvisno ali neodvisno razmerje (Matija
Šešok) – 8/21/vo

Nagrade
Dnevi slovenskih pravnikov 2005 (1) – uvod – 41/16/zap
Močno sodstvo je znak civilizacije (Lojze Ude) – 42/3/uv
Objave prejemkov direktorjev – komu so namenjene in zakaj?
(Nataša Samec) – 24/10/č
Priznanja in nagrade za leto 2005 – 39-40/6/č
Priznanje za razvoj mediacije (Irena Vovk) – 44-45/27/inf

Nasilje
Naše deklice z vžigalicami (Sara Pernuš) – 48/19/prik
Nov sklad za žrtve kaznivih dejanj (Dean Zagorac) – 44-45/16/č
O novih zamislih za kazenskopravno obravnavanje nasilja (Marko
Bošnjak) – 31-32/12/č
Omejevalni ukrep prepovedi približevanja – nujna zadeva v
skladu z ZS? (Blaž Kovačič) – 37/12/č
Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad
ženskami (Robert Miklavčič) – 31-32/14/č
Uveljavljanje odškodnine na podlagi ZOZKD (Gordana Zalaznik) –
44-45/12/č
Več pogojnih obsodb z varstvenim nadzorom (Vlasta
Nussdorfer) – 31-32/16/č

NATO
Vojaški poseg Nata na Kosovu (Dominika Švarc) – 19/22/č

Nemčija
Globus (Boštjan Koritnik) – 48/29/inf
Kakšna zdravniška odgovornost? (Andrej Pitako) – 20/16/mn
Nedopustno pridobljeni dokazi v civilnem pravdnem postopku
(Renata Zagradišnik) – 17-18/VI/pril
Stečaj potrošnikov in prezadolženost prebivalstva (Matjaž Jan) –
7/VI/pril

Nepremičnine
Ara – zavarovanje v prometu z nepremičninami (Renato Vrenčur)
– 7/11/č
Možnosti tujih državljanov za pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah na Hrvaškem (Želimir Gržančić) – 20/II/pril
Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove (Saša Blatešič,
Renato Vrenčur) – 21-22/22/č
Postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine (Renato Vrenčur) –
28/15/č
Predznambe in zaznambe (Renato Vrenčur) – 3/VIII/pril
Prepoved razpolaganja z nepremičninami po 88. členu ZDen
(Tomaž Mavri) – 47/9/č
Priposestvovanje nepremičnine (Renato Vrenčur) – 4/23/vo
Prodaja in finančni leasing – popravilo strehe (Matjaž Tratnik) –
7/24/vo
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Nevladne organizacije
Regulacija trga pravnih storitev – replika na PP 42/04 (Primož
Šporar) – 3/7/mn

Nizozemska
Globus (Dean Zagorac) – 44-45/29/inf

Nočno delo
Starejši delavci in nočno delo (Martina Šetinc - Tekavc) –
12/25/vo

Nogomet
Evropsko nogometno prvenstvo (Blaž Golob) – 25/32/č
Pravilnik FIFA o agentih igralcev (Vesna Bergant - Rakočević) –
17-18/19/č
Zadeva Simutenkov (Vesna Bergant - Rakočević) – 21-22/29/č

Nomotehnika
Nomotehnične smernice (Bećir Kečanović) – 8/38/prik

Notarji
Bera enega leta (Irena Vovk) – 46/24/č
Botri pravnega biznisa (Hinko Jenull) – 35-36/3/uv
Elektronske notarske storitve (Urška Kežmah, Boštjan Kežmah) –
28/V/pril
Izvršljivost notarskega zapisa (Nataša Belopavlovič) – 41/20/vo
Načelo zaupanja v zemljiško knjigo (Alenka Ratnik) – 37/9/č
Notarska tarifa (Irena Vovk) – 19/26/inf
Notarski fiduciarni posli (Alenka Ratnik) – 29-30/XIV/pril
O liberalizaciji pravosodja (Katarina Krapež) – 25/24/zap
Overitve upravnih postopkov – replika na PP 3/05 (Matjaž
Remic) – 4/8/č
Poceni overitve ne bodo poceni (Darko Jerše) – 3/10/č
Posameznik proti javnosti (Alenka Leskovic) – 21-22/37/č
Potrebujemo pravo reformo (Nevenka Kovačič) – 21-22/18/č
Spremembe in dopolnitve notarske tarife (Irena Vovk) – 34/24/č
Še nekaj dejstev o upravnih overitvah (Darko Jerše) – 5/14/mn
Več notarjev (Irena Vovk) – 20/22/inf

Novinarji
Bolečine po Petku (Vesna Bergant - Rakočević) – 37/23/inf
Neodvisni sodnik – pogoj za našo svobodo in pravno varnost
(Ljubo Bavcon) – 38/3/uv
Novinarji so četrta oblast (Boštjan Koritnik) – 1/37/č
Svoboda medijev (1) (Božidar Merc) – 25/6/č
Svoboda medijev (2) (Božidar Merc) – 26/15/č
Varstvo anonimnosti novinarjevih virov (Matija Žgur) –
44-45/22/č
Bernik proti Mladini (Vesna Bergant - Rakočević) – 47/13/č

Ali je fiduciarna cesija res boljši instrument zavarovanja plačil kot
zastavitev terjatve? (Andrej Ekart) – 26/11/č
Ara – zavarovanje v prometu z nepremičninami (Renato
Vrenčur) – 7/11/č
Garancija (Marko Novak) – 39-40/27/č
Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti (Janez
Tekavc) – 9/VII/pril
Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti – replika PP 14-15/05 (Janez Tekavc) – 16/19/mn
Ljubezen extra commercium? (Vesna Bergant - Rakočević) –
24/27/č
Moderne oblike zavarovanja plačil /Renato Vrenčur/ (Matjaž Tratnik) – 23/26/prik
Objektivna ali subjektivna razlaga pogodb v našem obligacijskem
pravu? (Mile Dolenc) – 27/VII/pril
Podjetnik in njegovi dolgovi po stečaju (Dušan Dougan) – 1/9/č
Pogodbena kazen (Marko Novak) – 12/33/č
Prepoved anatocizma (Boštjan Rejc) – 9/X/pril
Razlaga pogodbenih določil (Andreja Primec) – 21-22/25/vo
Razlogi za objektivno zdravniško odgovornost (Viktor Planinšec)
– 4/17/č
Simulacija pogodbe – komentar 50. člena obligacijskega zakonika (Luigi Varanelli) – 42/II/pril
Sodni penali (2) (Andrej Berden, Irena Kleindienst) – 9/II/pril
Soglasje volj (Marko Novak) – 27/21/č
Še o zamudnih obrestih (Tomaž Alič, Branko Resnik) –
14-15/22/mn
Škoda in odškodnina (Jan Zobec) – 1/34/prik
Ureditev zamudnih obresti – nujnost ponovne spremembe (Miha
Juhart) – 1/6/č
Zamudne obresti med kapitulacijo in razumom (Blaž Radujko) –
24/13/č
Zamudne obresti za občasne denarne dajatve (Luigi Varanelli) –
47/19/vo

Obramba
Ex lege prenehanje delovnega razmerja vojaškim osebam –
odziv na sklep US RS (Anja Čerin) – 35-36/II/pril
Globus (Dean Zagorac) – 35-36/33/inf
Uporaba vojaškega čina stotnika jugoslovanske vojske –
44-45/17/vo

Obresti
Obresti (Marko Novak) – 34/17/č

Odbojka
Odbojka na mivki pred sodiščem (Vesna Bergant - Rakočević) –
23/16/č

Odgovornost
Nujni delež
Nujni deleži (Suzana Kraljić) – 28/22/vo

O
Občine
Financiranje občin (Roman Lavtar) – 27/6/č
Inšpekcijske službe v občinah (Janez Kušar) – 31-32/VII/pril
Izenačenost državne pomoči in občinske pomoči (Miha Šlamberger) – 31-32/20/vo
Komunalni prispevek (Aleksij Mužina) – 25/15/č
Občinski predpisi o prekrških (Vesna Juvan - Gotovac) –
29-30/8/č
Pooblastila občinskim redarjem (Janez Kušar) – 25/12/č
Soglasje lastnikov parcel (Milan Železnik) – 41/20/vo
Spremembe zakona o financiranju občin (Roman Lavtar) –
42/12/č
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Kakšna zdravniška odgovornost? (Andrej Pitako) – 20/16/mn
Neposredna civilna odgovornost sodnikov (Jan Zobec) – 19/6/č
Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove (Saša Blatešič,
Renato Vrenčur) – 21-22/22/č
Odškodninska odgovornost za kršitve ZPre (Anton Grilc) –
19/II/pril
Odškodninska odgovornost za teroristične napade (Manja
Grosek) – 33/8/č
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve pravil o konkurenci
(Luigi Varanelli) – 28/14/č

Odločba
Javni poziv in javni razpis po ZUJIK (Maja Jurić) – 16/13/č
Nejasnosti v postopku o prekrških prekrškovnega organa (Janez
Kušar) – 16/11/č
Novi zakon – nove napake? (Igor Manfreda) – 19/8/č
Obrazložitev upravne odločbe kot instrument pravne države
(Polona Kovač) – 37/6/č

Obligacijsko pravo

Odpadki

»Evolucija« pogodbenega prava (Andrej Čotar) – 14-15/32/zap

Glej Varstvo okolja.
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Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Glej Prenehanje delovnega razmerja.

Stvarno kazalo

Študijski obisk na Sodišču ES – več kot le prijetna izkušnja
(Rajko Knez) – 48/22/zap

Odpravnine

Ombudsman

Denarna odpravnina manjšinskim delničarjem po umiku delnic
(Saša Prelič) – 14-15/6/č
Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo (Miha Šlamberger) – 20/18/vo
Kontinuiteta zaposlitve in odpravnina ob odpovedi pogodbe o
zaposlitvi (Martina Šetinc - Tekavc) – 6/17/vo
Nujni deleži (Suzana Kraljić) – 28/22/vo
Odpravnina – najnižji znesek – 28/22/vo
Odpravnina ob odpovedi – višina (Martina Šetinc - Tekavc) –
23/19/vo
Odpravnina v primeru odpovedi PZ s ponudbo nove pogodbe
(Nataša Belopavlovič) – 42/24/vo
Osnova za izračun odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi
iz poslovnega razloga (Martina Šetinc - Tekavc) –
17-18/21/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi (Martina Šetinc - Tekavc) – 6/17/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi (2)
(Vojko Čujovič) – 8/21/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju PZ (3) (Martina Šetinc Tekavc) – 9/25/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju PZ (4) (Vojko Čujovič) –
12/25/vo
Sporazum o nižji odpravnini od zakonsko določene (Martina
Šetinc - Tekavc) – 6/17/vo
Višina neobdavčeno izplačane odpravnine (Matija Šešok) –
20/18/vo
Višina odpravnine ob upokojitvi (Jože Kuhelj) – 8/21/vo

Problemi se ponavljajo (Dean Zagorac) – 25/25/č
Varuh človekovih pravic (Marko Novak) – 1/33/č
Vedno več dela evropskega ombudsmana (Dean Zagorac) –
25/25/č

Odstop (s funkcije)
Odstop s funkcije (Saša Zagorc) – 3/6/č

Opera
Avtorstvo Renskih nimf (Matej Čujovič) – 28/17/č

Osebni podatki
Glej Varstvo osebnih podatkov.

Osebnostne pravice
Glej Človekove pravice.

Otroci
Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine (Zvjezdan Radonjič) –
39-40/19/č
Sporazumna razveza zakonske zveze – notarski zapis (Mateja
Končina - Peternel) – 7/15/č
Šola in otrokove pravice (Mateja Končina - Peternel) – 5/30/prik

Overitev
Overitve upravnih postopkov – replika na PP 3/05 (Matjaž
Remic) – 4/8/č
Poceni overitve ne bodo poceni (Darko Jerše) – 3/10/č
Še nekaj dejstev o upravnih overitvah (Darko Jerše) – 5/14/mn
Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij
(Davorin Ivančič) – 1/12/č

Odškodnine
Kakšna zdravniška odgovornost? (Andrej Pitako) – 20/16/mn
Načela evropskega odškodninskega prava (Marko Brus, Milan
Viršek) – 46/II/pril
Neposredna civilna odgovornost sodnikov (Jan Zobec) – 19/6/č
Odgovornost za škodo JLA (Vesna Bergant - Rakočević) –
29-30/11/č
Odškodnina za neizrabljen letni dopust – 35-36/22/vo
Odškodnine žrtvam naklepnih (nasilnih) dejanj v EU (Gordana
Zalaznik) – 20/12/č
Odškodninska odgovornost za kršitve ZPre (Anton Grilc) –
19/II/pril
Odškodninska odgovornost za teroristične napade (Manja
Grosek) – 33/8/č
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve pravil o konkurenci
(Luigi Varanelli) – 28/14/č
Premoženjskopravni zahtevki oškodovancev – načelo
ekonomičnosti (Zlatka Srdoč - Majer) – 20/15/č
Prenehanje delovnega razmerja – odškodnine (Matija Šešok) –
29-30/22/vo
Restorativna pravičnost in položaj žrtve v kazenskem pravu
(Damijan Florjančič) – 2/16/č
Škoda in odškodnina (Jan Zobec) – 1/34/prik
Življenje je pač tvegano (Tomaž Pavčnik) – 33/27/č

OVSE
Marginalije: Noam Chomsky (Benjamin Flander) – 16/35/č
Nove volilne tehnologije (Alen Hodnik) – 19/28/zap
Slovenija v letu 2005 predseduje OVSE (Jasna Murgel) – 2/29/č

OZN
General Pinochet (spet) ostal brez imunitete (Dean Zagorac) –
27/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 16/41/inf
Konstitucionalizem v. ustava (Andraž Teršek) – 19/3/uv
Pravo in diplomacija (Danilo Türk) – 39-40/3/uv
Predlog reforme OZN (Dean Zagorac) – 12/23/č
Predlog ukrepov za učinkovitejšo azilno politiko EU (Dean Zagorac) – 34/25/inf
Strokovna ekskurzija v ZDA (Andrej Žabkar) – 27/22/zap
ZN: Genocida v Sudanu ni bilo (Kristina Božič) – 7/31/č

P
Pakistan

Odškodninska odgovornost
Razlogi za objektivno zdravniško odgovornost (Viktor Planinšec)
– 4/17/č

Odvetniki
Globus (Dean Zagorac) – 14-15/41/inf
Lobiranje po Grishamovo (Marko Pavliha) – 14-15/38/prik
O liberalizaciji pravosodja (Katarina Krapež) – 25/24/zap
Odvetnik (ne) sme reklamirati svoje dejavnosti (US RS) –
49-50/43/odl
Odvetništvo ni nebodigatreba družbeni okrasek (Bojan Kukec) –
25/32/č
Slovensko odvetništvo (Bojan Kukec) – 29-30/21/prik

Globus (Dean Zagorac) – 28/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 31-32/29/inf

Parlament
Glej Državni zbor, Državni svet.

Participacija (delavska)
Glej Soupravljanje delavcev.

Patent
Glej Industrijska lastnina.
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Plače
Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju
2004–2005 in uskladitev plač v letu 2005 (Janez Tekavc) –
39-40/23/vo
Izvršba na plačo in druge stalne prejemke (Dida Volk) –
33/17/č
Javna uslužbenka – določitev plače (Neda Golobič) – 12/25/vo
Objave prejemkov direktorjev – komu so namenjene in zakaj?
(Nataša Samec) – 24/10/č
Osnova za obračun dodatkov k plači 28/22/vo
Ratifikacija konvencije MOD, št. 95 o varstvu plač (Barbara
Kresal) – 3/12/č
Reforma reforme javne uprave (Erik Kerševan) – 9/3/uv
Spremembe plačnega sistema (Nataša Belopavlovič) – 12/29/č
Upravna izplačilna prepoved – dolžnosti dolžnikovega dolžnika
(Dida Volk) – 3/17/č
Uskladitveni dodatek (Nataša Belopavlovič) – 27/17/vo
Uskladitveni dodatek (Nataša Belopavlovič) – 29-30/22/vo
Vrnitev dela plače iz naslova poslovne uspešnosti (Luka Tičar) –
31-32/20/vo
Znižanje osnovne plače (Barbara Kresal) – 2/19/č

Podjetnik posameznik
Statusno preoblikovanje podjetnika (Blaž Šaloven) – 47/10/č
Podjetnik in njegovi dolgovi po stečaju (Dušan Dougan) – 1/9/č
Še o odgovornosti s.p.p. za prekršek – replika na PP 41/04
(Liljana Selinšek) – 1/15/mn

Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi (Simon Vindiš)
– 34/11/č
Zloraba prava – »inkasantstvo« in »malo prekrškarstvo« (Andraž
Teršek) – 3/15/č

Poligraf
Poligraf v kazenskem postopku (Dean Zagorac) – 17-18/32/zap

Politika
2. sekcija: Odnos med Evropskim sodiščem in nacionalnim sodstvom: nova ustavna arhitektura? (Jernej Juren) – 41/16/zap
Korupcija in politika (Jure Škrbec, Robert Kranjc) – 47/26/inf
Nadzor nad policijo v predkazenskem postopku (Bećir
Kečanović) – 44-45/15/č
Pravo naj bo politiki protiutež – okrogla miza (Boštjan Koritnik) –
49-50/25/zap
Sodniki – kamen spotike? (Teodora Glušič Terbovc) –
49-50/21/č
Uprava med politiko in stroko (Polona Kovač) – 42/22/č

Pomorsko pravo
Ekskurzija v pomorsko pravo (Tjaša Vidic) – 21-22/34/zap
Pošteno obravnavanje pomorščakov (Tjaša Vidic) – 37/16/zap

Poravnalni narok
Glej Alternativno reševanje sporov, Pravdni postopek.

Podružnice

Posest

Firma podružnice tujega podjetja (Alenka Ratnik) – 46/VII/pril
Podružnica tuje družbe – ponudnik v postopku (Vesna Kranjc) –
4/16/č
Pokritje izgube podružnice s sedežem v tujini (Matija Vidmar) –
49-50/36/č
Tuja podružnica kot ponudnik (Saša Rode) – 9/14/č

Ugovor petitorium absorbet possessorium v posestni pravdi (Ines
Najvirt) – 21-22/10/č

Poslanci
O nezdružljivosti javnih funkcij (Božidar Veljković) – 16/24/mn
O ustavnih razsežnostih poslanske imunitete (Marko Novak) –
2/10/č

Pogodba o zaposlitvi
Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (Marko Kirn) –
19/17/č
Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba (Gašper
Adamič) – 4/26/zap
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Martina Šetinc - Tekavc) –
9/25/vo
Stališča 11. sekcije Posebne pogodbe o zaposlitvi (Aleksej
Cvetko) – 43/15/zap
Suspenz pogodbe o zaposlitvi in članstvo v ZVPSJU (Peter
Pogačar) – 23/19/vo
Teorija s prakso (Nataša Belopavlovič) – 17-18/33/prik

Pokojnine
Delna pokojnina in (nekatera) z njo povezana pravna dejstva in
dileme (Luka Tičar) – 28/22/vo
Javni uslužbenec – delna pokojnina (Peter Pogačar) –
29-30/24/vo
Neizplačevanje nadomestila plače in dodatka za delovno dobo
(Nataša Belopavlovič) – 34/16/vo
Nova pokojninska reforma? Ne, hvala! (Tine Stanovnik) –
26/3/uv
Novosti pri usklajevanju pokojnin (Jože Kuhelj) – 34/14/č
Prenos sredstev med dvema pokojninskima načrtoma (Peter
Pogačar) – 34/16/vo
Uveljavljanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine po
prejšnjih predpisih (Nataša Belopavlovič) – 49-50/32/vo
Višina odpravnine ob upokojitvi (Jože Kuhelj) – 8/21/vo

Policija
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Cena sprevržene ideje o policijski avtonomiji (Bećir Kečanović) –
35-36/18/č
Nadzor nad policijo (Simon Vindiš) – 1/25/č
Okvirni sklepi s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja (Liljana Selinšek) – 39-40/25/odl
Policijski ukrep prepoved približevanja (Bećir Kečanović) –
27/15/č

Poslovni prostori
Določitev solastniškega deleža na skupnih delih (Matjaž Tratnik)
– 2/21/č

Poslovnik
Novela ZDSve – iz ustavnega v neustavno? (Miloš Senčur,
Dušan Štrus) – 35-36/6/č
Novi poslovnik državne revizijske komisije (Andraž Žvan) –
21-22/15/č
Razveljavitev 34. poslovnika Državnega sveta (Jože Ilc) –
14-15/29/č
Zgrešena kritika odločbe US (Sebastian Nerad) – 17-18/26/mn

Poslovodenje
Objave prejemkov direktorjev – komu so namenjene in zakaj?
(Nataša Samec) – 24/10/č
Odpoklic direktorja in pogodba o poslovodenju (Kristijan Anton
Kontarščak) – 33/18/vo
Pogodba o poslovodenju (Sara Pernuš) – 20/24/zap

Posojilo
»Evolucija« pogodbenega prava (Andrej Čotar) – 14-15/32/zap
Ali je fiduciarna cesija res boljši instrument zavarovanja plačil kot
zastavitev terjatve? (Andrej Ekart) – 26/11/č
O antialeatorni naravi zavarovalnih pogodb (kreditnega zavarovanja) (Miran Jus) – 5/VI/pril
Plačilo (oderuškega) potrošniškega kredita (Janez Tekavc) –
14-15/26/vo
Sodišče ES: trije primeri, povezani z RS – 21-22/37/zap

Posvet
3. sekcija: Učinkovitost pravosodja (Dean Zagorac) – 43/15/zap
Arbitraža in mediacija (Andrej Čotar) – 42/17/zap
Arbitraža in mediacija (Krešo Puharič) – 42/17/zap
Človekove pravice in globalizacija (Nina Koželj) – 31-32/26/zap
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Ekonomska analiza prava (Samo Bardutzky, Jernej Juren) –
39-40/28/č
Evropsko civilno procesno pravo (Katarina Krapež) – 42/17/zap
Globalizacija, hegemonija in pravo (Benjamin Flander) –
35-36/24/zap
Haaška akademija 2005 (Renata Zagradišnik, Miha Žebre) –
33/22/zap
Implementacija acquisa na področju azila (Samo Bardutzky) –
43/30/č
Inštitut za mediacije (Katarina Krapež) – 29-30/30/zap
Kaj deluje pri ženskah (Dragan Petrovec) – 31-32/23/č
Koncesijska razmerja (ne)gospodarskih javnih služb (Borut
Smrdel) – 24/20/č
Mednarodna prodajna pogodba (Vesna Kranjc) – 42/17/zap
Mednarodna prodajna pogodba – ob 25-letnici Dunajske konvencije (Andrej Čotar) – 42/17/zap
Novi prispevki h kriminološki znanosti (Dragan Petrovec) –
41/28/zap
O insolvenčnem pravu (Miodrag Đorđević) – 23/17/č
O liberalizaciji pravosodja (Katarina Krapež) – 25/24/zap
Odvetništvo ni nebodigatreba družbeni okrasek (Bojan Kukec) –
25/32/č
Okrogla miza Insolvenčni postopki (Šime Ivanjko) – 42/17/zap
Pogodba o izobraževanju (Samo Bardutzky) – 46/20/č
Položaj ustavnih sodišč v EU (Dean Zagorac) – 20/27/prik
Poplava človekovih pravic? (Kristina Božič, Aleš Mercina) –
49-50/42/zap
Pravni izzivi e-demokracije (Polona Pičman - Štefančič) –
25/28/zap
Pravo in birokracija (Jernej Juren) – 42/17/zap
Pravo naj bo politiki protiutež – okrogla miza (Boštjan Koritnik) –
49-50/25/zap
Priprava stališč RS za postopke pred Sodiščem ES (Irena Vovk)
– 24/19/č
Reforma družinskega prava (Barbara Novak, Karel Zupančič) –
42/17/zap
Sistemizacija delovnih mest (Etelka Korpič - Horvat) – 43/27/zap
Stališča 11. sekcije Posebne pogodbe o zaposlitvi (Aleksej
Cvetko) – 43/15/zap
Uprava med politiko in stroko (Polona Kovač) – 42/22/č
Vladavina prava (Aleksander Čičerov) – 49-50/38/č
XIII. Kongres evropskih ustavnih sodišč (Ciril Ribičič) –
21-22/23/zap
Za boljše obvladovanje gospodarske kriminalitete (Bećir
Kečanović) – 27/22/zap
Zločin brez kazni (Vlasta Nussdorfer) – 27/20/č

Potrošniki

Stvarno kazalo

Pravna država
Državno tožilstvo kot institucija pravne države (Barbara Brezigar)
– 23/3/uv
Ex lege prenehanje delovnega razmerja vojaškim osebam –
odziv na sklep US RS (Anja Čerin) – 35-36/II/pril
Pravna država (Marijan Pavčnik) – 24/3/uv
Prepoved diskriminacije v pravnem redu EU (Jasna Murgel) –
35-36/VII/pril
S pravom nad terorizem (Marko Bošnjak) – 33/3/uv
Vladavina prava (Aleksander Čičerov) – 49-50/38/č

Pravna fakulteta
Ekonomska analiza prava (Samo Bardutzky, Jernej Juren) –
39-40/28/č
Gospodarski forum (Meta Ahtik) – 9/34/č
Izjemen uspeh na Jessup Moot courtu (Beti Hohler) –
19/26/zap
Kako kaznovati z besedami? (Jernej Juren) – 23/24/č
Kakšen naj bo pravni študij? (Albin Igličar, Janez Kranjc) –
24/6/č
O problemih tolerance (Janez Kranjc) – 25/30/zap
Osnovne vrednote in prihodnost EU (Jernej Juren) – 19/28/zap
Poplava človekovih pravic? (Kristina Božič, Aleš Mercina) –
49-50/42/zap
Proporcionalni model kaznovanja (Jernej Juren) – 2//č
Slavnostno ob dnevu ljubljanske PF (Boštjan Koritnik) –
17-18/6/zap
Slovenska samobitnost v luči PUE (Boštjan Koritnik) –
17-18/24/zap
Trg ne (more) zavarovati okolja (Boštjan Koritnik) – 7/32/č
Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXV (Maja Brkan) –
46/25/prik
Zmaga ekipe ljubljanske PF (Beti Hohler) – 48/24/zap

Pravna sredstva
Kako do resnično pospešenega pravdnega postopka? (Boštjan
Pavec) – 16/10/č
Nadzor nad policijo (Simon Vindiš) – 1/25/č
Novi zakon – nove napake? (Igor Manfreda) – 19/8/č
O odpovedi pravnemu sredstvu zoper odločbe geodetske uprave
(Anita Dolinšek) – 24/VII/pril
Plačilo globe in vložitev zahteve za sodno varstvo (Maja Pruša)
– 17-18/13/č
Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil (Aleksij Mužina)
– 6/3/uv
Preureditev pravnih sredstev v kazenskem postopku (Marko
Bošnjak) – 34/II/pril
Procesnopravne določbe ZP-1 (2. del) (Suzana Gril) – 5/11/č

Glej Varstvo potrošnikov.

Pravna teorija
Pravdni postopek
Dokazno breme (Vesna Rijavec) – 34/22/prik
Družinski oddelek in specializacija sodnikov (Irena Vovk) –
1/36/č
Evropsko civilno procesno pravo (Katarina Krapež) – 42/17/zap
Kako do resnično pospešenega pravdnega postopka? (Boštjan
Pavec) – 16/10/č
Mednarodna pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti (Minu A.
Gvardjančič) – 28/9/č
Nedopustno pridobljeni dokazi v civilnem pravdnem postopku
(Renata Zagradišnik) – 17-18/VI/pril
Pospešeni pravdni postopek (Aleš Zalar) – 9/11/č
Pravdni postopek – zakon s komentarjem (Konrad Plauštajner) –
47/22/prik
Predlog evropske uredbe o opominjevalnem postopku (Marko
Brus, Mirjana Reberc) – 39-40/12/č
Predlog sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP (Darja Novak
Krajšek) – 8/13/č
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine kot tožba
(Vesna Bergant - Rakočević) – 35-36/13/č
Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini
(Špela Štebal) – 39-40/9/č
Zavest o lastni nevrednosti (Vesna Bergant - Rakočević) –
16/3/uv

Argumentacija v pravu /Marijan Pavčnik/ (Aleš Novak) –
28/30/prik

Pravna varnost
Pravna varnost (Marko Novak) – 7/29/č
Za večjo pravno varnost (Irena Vovk) – 7/28/č

Pravna zmota
K vprašanju o pravni zmoti (Ljubo Bavcon) – 8/I/pril

Pravni interes
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja (Nataša
Pirc - Musar) – 4/10/č
Pomanjkanje pravnega interesa (US RS) – 14-15/30/odl
Pravni interes – kako ali kdaj? (Janez Čebulj) – 3/3/uv

Pravniki
Dnevi slovenskih pravnikov 2005 (1) – uvod – 41/16/zap
Ignorantia iuris nocet (Tomaž Pavčnik) – 12/37/č
K »Strožja odgovornost pravnikov« (Janko Marinko) – 6/16/mn
Kako se vrhovno sodišče igra najšibkejši člen (Andrej Berden) –
7/30/mn
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Miss IURA 2005 (ali vpliv pravnikov na elektronsko miško)
(Vesna Bergant - Rakočević) – 46/27/inf
Močno sodstvo je znak civilizacije (Lojze Ude) – 42/3/uv
Nujnost strokovnega objavljanja (Šime Ivanjko) – 31-32/3/uv
O evropskem pravu, o prenovi pravnega študija, o pospešenem
pravdnem postopku (Irena Vovk) – 1/27/zap
O zdravem studu do prava (Tomaž Pavčnik) – 17-18/35/č
Pravo naj bo politiki protiutež – okrogla miza (Boštjan Koritnik) –
49-50/25/zap
Priznanja in nagrade za leto 2005 – 39-40/6/č
Strožja odgovornost pravnikov (Andrej Berden) – 3/19/č

Izobraževanje sodnikov kot temelj njihove neodvisnosti (Janja
Roblek) – 25/3/uv
Nekonsistentna zakonodaja (Irena Vovk) – 12/32/č
O liberalizaciji pravosodja (Katarina Krapež) – 25/24/zap
Okvirni sklepi s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja (Liljana Selinšek) – 39-40/25/odl
Pravosodni neoliberalizem? (Hinko Jenull) – 12/3/uv
Vsakomur svoja lekcija (Alenka Leskovic) – 31-32/27/č
Za večjo pravno varnost (Irena Vovk) – 7/28/č
Zaključen četrti razpis za ad hoc sodnika (Janja Bedrač) –
2/33/č

Pravniški državni izpit

Praznik

Za večjo pravno varnost (Irena Vovk) – 7/28/č

Odsotnost z dela na državni praznik (Martina Šetinc - Tekavc) –
20/18/vo

Pravo EU
Ali mora državna pomoč po 87(1). členu PES izvirati iz državnih
sredstev (Gruša Matevžič) – 14-15/IV/pril
C-304/02, Komisija proti Franciji: Neizvršitev sodbe Sodišča ES
o neizpolnitvi obveznosti države – nova pravna vprašanja in
razvoj sodne prakse (Maja Brkan) – 43/II/pril
Doktorska dizertacija: Predhodno odločanje po 234. členu PES
/Luigi Varanelli/ (Aleš Galič) – 2/35/zap
Državne pomoči na tekmovanju (Ana Vlahek) – 14-15/20/č
Evropski izvršilni nalog (Špela Štebal) – 21-22/13/č
Evropski univerzitetni inštitut (Matej Avbelj) – 35-36/26/č
Evropsko civilno procesno pravo (Katarina Krapež) – 42/17/zap
Evropsko kmetijsko pravo (Matjaž Tratnik) – 39-40/30/prik
Evropsko pravo varstva potrošnikov ali European Consumer Protection Law (Janja Bedrač) – 21-22/VIII/pril
Implementacija acquisa na področju azila (Samo Bardutzky) –
43/30/č
Kazensko pravo Evropske unije (Katja G. Šugman) – 25/II/pril
Načela evropskega odškodninskega prava (Marko Brus, Milan
Viršek) – 46/II/pril
Načelo subsidiarnosti? (Marko Novak) – 6/19/č
Označevanje izdelkov v EU (Boštjan Koritnik) – 38/24/č
Postopek v primerih državnih pomoči – nadzor nad dodeljevanjem novih pomoči (Maja Koritnik) – 14-15/XI/pril
Pravice pri čezmejnem izobraževanju oseb v EU (Janja Bedrač)
– 26/XI/pril
Pravice študenta kot evropskega državljana (Matej Avbelj) –
26/XIV/pril
Pravniško društveno življenje v Evropi (Marko Ilešič) – 41/30/zap
Pravo EU pred slovenskimi sodišči (Dunja Jadek - Pensa) –
21-22/38/prik
Pravočasnost vlaganja ničnostne tožbe po členu 230 PES,
pododstavek 5 (Jorg Sladič) – 41/I/pril
Predlog evropske uredbe o opominjevalnem postopku (Marko
Brus, Mirjana Reberc) – 39-40/12/č
Prepoved diskriminacije v pravnem redu EU (Jasna Murgel) –
35-36/VII/pril
Procesne pravice v EU (Dean Zagorac) – 25/VII/pril
Prve izkušnje sodišča in sodnikovi pogledi na uporabo prava
Evropske unije (Boštjan Zalar) – 6/I/pril
Razpisni pogoji za štipendiranje s strani države v luči prava EU
(Matej Avbelj) – 37/20/odl
Razvoj koncepta neposrednega učinka (Vid Kobe) –
14-15/XIII/pril
Stališča 6. sekcije Kazensko pravo Evropske unije (Damjan
Korošec) – 41/17/zap
Usmeritve US RS do uporabe prava EU v nacionalnem pravu
(Mirjam Škrk) – 49-50/6/č
Uspeh v Bratislavi (Anže Arko, Ursula Smuk) – 24/26/zap
Uvozniki alkoholnih pijač v EU kot protagonisti razvoja prostega
pretoka blaga (Tina Metelko) – 43/VII/pril
Vpliv evropske delniške družbe na nacionalne ureditve delavske
participacije (Janja Bedrač) – 48/II/pril
Vrnitev v Evropo? (Verica Trstenjak) – 17-18/3/uv

Pravosodje
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3. sekcija: Učinkovitost pravosodja (Dean Zagorac) – 43/15/zap
Bera enega leta (Irena Vovk) – 46/24/č
Mami, glej me! (Hinko Jenull) – 20/25/č
Ni dna? (Hinko Jenull) – 25/33/č

Predkazenski postopek
Glej Kazenski postopek, Policija.

Predsednik republike
Sopodpis in usklajenost izvršilne veje oblasti (Janez Pogorelec)
– 43/3/uv

Prehrana
Obračun stroškov za prehrano voznikov (Martina Šetinc - Tekavc)
– 5/26/č
Regres za prehrano ali dnevnica vozniku (Martina Šetinc Tekavc) – 7/24/vo
Sorazmerni čas malice (Nataša Belopavlovič) – 48/18/vo

Prejemki
Glej Plače.

Prekrški
Ali je nadzor prometa s sistemom Provida zakonit? (Vid Jakulin)
– 12/21/č
Analiza kazni za napačno parkiranje – lisice (Franci Ježel) –
49-50/13/č
Analiza stroškov prekrškovnega postopka (Franci Ježek) –
35-36/14/č
Bera enega leta (Irena Vovk) – 46/24/č
Deregulacija (Alenka Leskovic) – 2/41/č
Inšpekcijski pregled Davčne uprave RS (Daša Oštir) –
29-30/22/vo
Izdaja plačilnega naloga na kraju prekrška in odločbe o
prekršku po hitrem postopku (Rafael Viltužnik) – 8/21/vo
Mrhovinarstvo (Tomaž Pavčnik) – 23/27/č
Nejasnosti v postopku o prekrških prekrškovnega organa (Janez
Kušar) – 16/11/č
Novi zakon – nove napake? (Igor Manfreda) – 19/8/č
O ZP-1 (Minka Alagič) – 2/30/zap
Občinski predpisi o prekrških (Vesna Juvan - Gotovac) –
29-30/8/č
Plačilo globe in vložitev zahteve za sodno varstvo (Maja Pruša)
– 17-18/13/č
Policijski ukrep prepoved približevanja (Bećir Kečanović) –
27/15/č
Pravica do obrambe v postopku o prekrških (Peter Prodanovič)
– 48/14/č
Premoženjskopravni zahtevki oškodovancev – načelo
ekonomičnosti (Zlatka Srdoč - Majer) – 20/15/č
Procesnopravne določbe ZP-1 (2) (Suzana Gril) – 5/11/č
Procesnopravne določbe ZP-1 (3) (Suzana Gril) – 9/22/č
Procesnopravne določbe ZP-1 (4) – dokazni postopek in sodba
(Suzana Gril) – 27/11/č
Procesnopravne določbe ZP-1 (5) – stroški postopka ter redna
in izredna pravna sredstva (Suzana Gril) – 48/9/č
Reforma prekrškov (Domen Neffat) – 6/20/zap
Še o odgovornosti s.p.p. za prekršek – replika na PP 41/04
(Liljana Selinšek) – 1/15/mn
Uklonilni zapor – slon v trgovini s porcelanom? (Saša Zagorc) –
7/18/č
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Uporaba 234. člena ZVCP-1: ogrožanje drugih udeležencev v
cestnem prometu ali povzročitev prometne nesreče (Maja
Pruša) – 49-50/9/č
Za večjo pravno varnost (Irena Vovk) – 7/28/č
ZP-1, s komentarjem (Suzana Gril) – 7/34/prik

Priposestvovanje

Prenehanje delovnega razmerja

Javni uslužbenec – strokovni izpit (Neda Golobič) – 8/21/vo

Bolniška odsotnost ob poteku odpovednega roka (Nataša
Belopavlovič) – 47/19/vo
Ex lege prenehanje delovnega razmerja vojaškim osebam –
odziv na sklep US RS (Anja Čerin) – 35-36/II/pril
Kontinuiteta zaposlitve in odpravnina ob odpovedi pogodbe o
zaposlitvi (Martina Šetinc - Tekavc) – 6/17/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu – zagotovitev
dela pri drugem delodajalcu (Miran Kalčič) – 26/17/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odpravnina v primeru, ko
delavec izpolnjuje pogoje za upokojitev (Nataša Belopavlovič)
– 39-40/23/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (Nataša
Belopavlovič) – 25/22/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu in nadomestilo med brezposelnostjo – 27/17/vo
Odpoved PZ delavcu – neupravičena odsotnost z dela (Nataša
Belopavlovič) – 19/20/vo
Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (Marko Kirn) –
19/17/č
Odpravnina ob odpovedi – višina (Martina Šetinc - Tekavc) –
23/19/vo
Odpravnina v primeru odpovedi PZ s ponudbo nove pogodbe
(Nataša Belopavlovič) – 42/24/vo
Osnova za izračun odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi
iz poslovnega razloga (Martina Šetinc - Tekavc) –
17-18/21/vo
Pravica do izrabe letnega dopusta pri prenehanju delovnega
razmerja (Miha Šercer) – 47/18/č
Prenehanje delovnega razmerja – odškodnine (Matija Šešok) –
29-30/22/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi (Martina Šetinc - Tekavc) – 6/17/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi (2)
(Vojko Čujovič) – 8/21/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju PZ (4) (Vojko Čujovič) –
12/25/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju PZ(3) (Martina Šetinc Tekavc) – 9/25/vo
Redna odpoved zaradi sistemizacije – ponudba nove PZ
44-45/17/vo
Sporazum o nižji odpravnini od zakonsko določene (Martina
Šetinc - Tekavc) – 6/17/vo
Ukinitev dejavnosti čiščenja in delovnega mesta čistilke –
49-50/32/vo

Prisilna poravnava

Prevajalci
Pravnik lingvist na Sodišču ES (Marko Prijatelj) – 2/8/č

Prevajanje
Glej Terminologija.

Neprave stvarne služnosti (Matjaž Tratnik) – 24/II/pril
Priposestvovanje nepremičnine (Renato Vrenčur) – 4/23/vo

Pripravniki

Glej še Stečaj.
Prisilna poravnava in izvršba (Dida Volk) – 2/12/č

Pristojnost
Mednarodna pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti (Minu A.
Gvardjančič) – 28/9/č

Pritožba
Glej Pravna sredstva.

Prokura
Prokura (Marko Novak) – 20/21/č

Promet
Ali je nadzor prometa s sistemom Provida zakonit? (Vid Jakulin)
– 12/21/č
Analiza kazni za napačno parkiranje – lisice (Franci Ježel) –
49-50/13/č
Novi zakon – nove napake? (Igor Manfreda) – 19/8/č
Omejevanje onesnaževanja vozil (Boštjan Koritnik) – 27/24/č
Področja podporne pristojnosti Unije (Dušan Stojanović) –
13/39/č
Povpraševanje po tujih voznikih v cestnem prometu (Renata
Zatler) – 12/VII/pril
Procesnopravne določbe ZP-1 (2) (Suzana Gril) – 5/11/č
Uporaba 234. člena ZVCP-1: ogrožanje drugih udeležencev v
cestnem prometu ali povzročitev prometne nesreče (Maja
Pruša) – 49-50/9/č
Zloraba prava – »inkasantstvo« in »malo prekrškarstvo« (Andraž
Teršek) – 3/15/č

Proračun
Bedimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 7/3/uv
Finance in proračun Unije (Matija Vidmar) – 39031/58/č
Spremembe zakona o financiranju občin (Roman Lavtar) –
42/12/č
Ureditev javno-zasebnega partnerstva (Aleksij Mužina) –
17-18/9/č

Prost promet blaga, kapitala, storitev
Bolkensteinova direktiva o storitvah (Rajko Knez) – 14-15/3/uv
Notranji trg – (gospodarski) hard core po Pogodbi o Evropski
uniji (Peter Grilc) – 13/10/č
Pravice študenta kot evropskega državljana (Matej Avbelj) –
26/XIV/pril
Sodišče ES: trije primeri, povezani z RS – 21-22/37/zap
Uvozniki alkoholnih pijač v EU kot protagonisti razvoja prostega
pretoka blaga (Tina Metelko) – 43/VII/pril

Prevzemi
Obrambne tehnike pri prevzemih družb in njihova skladnost s
slovensko zakonodajo (Luigi Varanelli) – 7/II/pril
Odškodninska odgovornost za kršitve ZPre (Anton Grilc) –
19/II/pril

Pridržanje

Provizija
Provizija v pogodbi o trgovskem zastopanju (Vanja Verdel Kokol) – 5/II/pril

R

Glej Pripor.

Računovodstvo
Pripor
Glej še Zapor.
Ob predlogu novele ZKP-G: pridržki k pridržanju (Primož Gorkič)
– 34/VIII/pril
Protizakonit odvzem prostosti (Andreja Mrak) – 23/15/č

ZGD-H (Saša Prelič) – 1/3/uv

Računsko sodišče
Bedimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 7/3/uv
Tolmačenje predpisov (Alenka Leskovic) – 43/31/č
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Redarji

Seminar

Pooblastila občinskim redarjem (Janez Kušar) – 25/12/č

Druga konferenca MATRA (Oliver Kljajić) – 12/30/č
III. dnevi civilnega prava (Lojze Ude) – 9/13/č
Kdo naj zastopa delodajalce? (Nataša Belopavlovič) – 9/28/č
Mandat nove komisije (Irena Vovk) – 1/38/inf
Medicina in pravo (Jernej Juren) – 1/38/č
Novinarji so četrta oblast (Boštjan Koritnik) – 1/37/č
O evropskem pravu, o prenovi pravnega študija, o pospešenem
pravdnem postopku (Irena Vovk) – 1/27/zap
Poligraf v kazenskem postopku (Dean Zagorac) – 17-18/32/zap
Proporcionalni model kaznovanja (Jernej Juren) – 2/34/č

Referendum
Ali pomeni francoski NON in NEE začetek konca EU? (Marko
Pavliha) – 23/8/č
Evropska ustava res v rokah suverena? (Matej Avbelj) – 2/6/č
Evropski ustavni moment z napako (Matej Avbelj) – 23/6/č
Hudo zgrešena kritika odločbe Ustavnega sodišča (Matevž
Krivic) – 12/6/mn
Odgovor na kritiko mag. Krivica – replika na PP 10/05 (Miro
Cerar) – 14-15/17/mn
Slovo od predhodnega zakonodajnega referenduma? (Cerar
Miro) – 9/8/č
Še o odločbi ustavnega sodišča (Boštjan Vernik) – 19/14/mn

Posebno sodišče za Sierra Leone na poti k ljudem (Eva Kuhelj)
– 28/20/č

Regije

Sindikati

Koliko regij? (Borut Holcman) – 29-30/3/uv

Letni dopust in regres (popravek odgovora v PP 2/05) –
24/22/vo

Izvolitev predsednika sindikata pri delodajalcu (Martina Šetinc Tekavc) – 24/22/vo
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti (Mato Gostiša) –
27/II/pril
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega
kota (2) (Mato Gostiša) – 35-36/17/č

Revizija (javnih naročil)

Slovenski jezik

Aktivna legitimacija članov skupine ponudnikov v revizijskih
postopkih (Sara Koršič) – 42/28/č
Mandat nove komisije (Irena Vovk) – 1/38/inf
Novela ZRPJN-C (Andraž Žvan) – 28/11/č
Novi poslovnik državne revizijske komisije (Andraž Žvan) –
21-22/15/č
Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil (Aleksij Mužina)
– 6/3/uv
Revizija javnih naročil (Rajko Pirnat) – 44-45/26/prik

Glej Slovenski jezik, Angleški jezik, Terminologija.
Alinejno zapisovanje (Tina Verovnik) – 37/21/č
Besedilne vejice (1) (Tina Verovnik) – 7/35/č
Besedilne vejice (2) (Tina Verovnik) – 8/39/č
Besedilne vejice (3) (Tina Verovnik) – 9/35/č
Besedne zveze (Aleksandra Belšak) – 6/23/č
Besedni red: kje je kateri pridevnik? (Nataša Logar) – 47/25/č
Besedni red: kje so naj, že, bi mi, se ….? (Nataša Logar) –
48/23/č
Besedni red: kje zapišem novo informacijo? (Nataša Logar) –
44-45/23/č
Dobesedno navajanje in povzemanje (Tina Verovnik) – 41/29/č
Jezikovna pragmatika v jeziku medijev (Aleksandra Belšak) –
1/39/č
Kaj imata skupnega zobozdravnik in avtocesta? (1) (Nataša
Logar) – 31-32/25/č
Kaj imata skupnega zobozdravnik in avtocesta? (2) (Nataša
Logar) – 33/21/č
Kaj pa skrb za kulturo govornega izražanja? (Tina Verovnik) –
16/33/č
Kako je že s tem pri opombah in navedkih? (Nataša Logar) –
38/25/č
Kako naj navedem spletni vir? (Nataša Logar) – 39-40/29/č
Kar mi pripada, je pripad? (Nataša Logar) – 34/21/č
Kje so podatki o uradnih imenih, naslovih in nazivih? (Nataša
Logar) – 43/27/č
Kultura in pravo (Vladimir Kavčič) – 4/3/uv
Nekaj pravopisnih (Tina Verovnik) – 29-30/27/č
O, ta prepotrebna praktičnost in pragmatizem (Marko Novak) –
49-50/40/mn/prik
Odločanje med prevzetim in domačim (Tina Verovnik) – 42/29/č
Oglasi – jezikovni talilni lonci (Tina Verovnik) – 3/23/č
Oglasi in njihov jezikovni vpliv (Tina Verovnik) – 4/27/č
Pišimo po domače, kadar je mogoče (Aleksandra Belšak) –
24/25/č
Pogovorni frazemi v javnih besedilih (3) (Aleksandra Belšak) –
17-18/29/č
Pravnik lingvist na Sodišču ES (Marko Prijatelj) – 2/8/č
Slovenisti(ka) in pravo: nekaj resnic in zmot, predvsem pa novoletnih želja (Nataša Logar, Tina Verovnik) – 49-50/3/uv
Slovenski slovarski priročniki: med predpisovanjem in utemeljevanjem (1) (Tina Verovnik) – 25/29/č
Slovenski slovarski priročniki: med predpisovanjem in utemeljevanjem (2) (Tina Verovnik) – 26/23/č
Sprenevedanje in pikolovstvo (Tomaž Pavčnik) – 44-45/27/č
SSKJ in normativnost (Tina Verovnik) – 27/23/č
SSKJ in slovnični podatki (Tina Verovnik) – 28/27/č
Stiki z javnostjo ali odnosi z javnostmi? (Tina Verovnik) –
35-36/29/č

Regres

Revizija (računovodska)
Revidiranje invalidskih podjetij (Marjan Odar) – 4/23/vo

Romi
ESČP o »posebnem« šolanju Romov (Dean Zagorac) – 23/23/č
Nachova v. Bulgaria (Dean Zagorac) – 29-30/33/odl
Romi in enakost pred zakonom (Roman Lavtar) – 1/20/č

RTV
Spreminjanje načina plačevanja RTV prispevka (Matej Čujovič) –
16/6/č

Ruanda
Globus (Dean Zagorac) – 31-32/29/inf

Rusija
Globus
Globus
Globus
Globus

(Dean
(Dean
(Dean
(Dean

Zagorac)
Zagorac)
Zagorac)
Zagorac)

–
–
–
–

23/29/inf
38/29/inf
42/33/inf
21-22/41/inf

S
Sankcije (embargo)
Sankcije proti tretjim državam (Maja Brkan) – 29-30/20/odl

Savdska arabija
Globus (Dean Zagorac) – 16/41/inf

Sejnine
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Svojilni in vrstni pridevnik – sredstvo ločevanja splošne
(skupinske) pripadnosti ter pripadnosti (Aleksandra Belšak) –
5/31/č
Tipične pomanjkljivosti javne govorice (1) (Tina Verovnik) –
19/29/č
Tipične pomanjkljivosti javne govorice (2) (Tina Verovnik) –
20/23/č
Tipične pomanjkljivosti javne govorice (3) (Tina Verovnik) –
21-22/35/č
Uporaba jezikovnih priročnikov (Aleksandra Belšak) – 23/23/č
Uporaba naglasnih znamenj (Tina Verovnik) – 49-50/39/č
Uvod v pravno pisanje (Nina Novak) – 48/25/mn
Vdor pogovornih značilnosti v knjižni jezik (2) (Aleksandra
Belšak) – 14-15/33/č
Vdor značilnosti govorjenega jezika v knjižni jezik (Aleksandra
Belšak) – 12/35/č
Vezljivost glagola in predmeta v daljših povedih (Aleksandra
Belšak) – 2/39/č
Začetnice pri imenih ustanov in naslovih pravnih aktov (Tina
Verovnik) – 46/23/č

Služnost
Motenje posesti stvarne služnosti po SPZ (Tomaž Mavri) –
43/9/č
Neprave stvarne služnosti (Matjaž Tratnik) – 24/II/pril
Obseg uporabe poti (Renato Vrenčur) – 12/25/vo
Zemljiškoknjižno dovolilo (Romana Gajšek) – 29-30/II/pril

Smrtna kazen
Globus (Dean Zagorac) – 44-45/29/inf
Globus (Boštjan Koritnik) – 49-50/45/inf
Prepoved smrtne kazni za mladoletnike (Dean Zagorac) –
8/32/č

Smučanje
Glej še Šport.
Plačaj in smučaj (Vesna Bergant - Rakočević) – 3/25/č
Skilex – Congress Law International 2005 (Metod Žužek) –
8/37/zap
Varnost na smučiščih in žičniških napravah (Tomaž Marušič) –
5/18/č
Za enotno pravno ureditev varnosti na smučiščih (Tomaž
Marušič) – 49-50/34/č

Socialna varnost
Izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja (Peter Pogačar) –
21-22/24/vo
Limitiranje starševskega nadomestila (US RS) – 27/27/odl
Med solidarnostjo in konkurenčnostjo (Mitja Novak) – 21-22/3/uv
Neizplačevanje nadomestila plače in dodatka za delovno dobo
(Nataša Belopavlovič) – 34/16/vo
Nova pokojninska reforma? Ne, hvala! (Tine Stanovnik) –
26/3/uv
Novosti pri usklajevanju pokojnin (Jože Kuhelj) – 34/14/č
Plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnim
uslužbenkam v času porodniške (Peter Pogačar) –
29-30/24/vo
Pojma »zasebna družba« ne poznamo (Šime Ivanjko) – 27/9/č
Pomanjkanje pravnega interesa (US RS) – 14-15/30/odl
Prenehanje obveznega dodatnega zavarovanja – prerazporeditev
na drugo delovno mesto (Peter Pogačar) – 37/17/vo
Prispevki za pokojninsko zavarovanje po dopolnjeni zavarovalni
dobi (Luka Tičar) – 8/21/vo
Spremembe in dopolnitve ZPIZ-1 (Nataša Belopavlovič) – 26/9/č
Za ratifikacijo konvencije MOD št. 144 (Alenka Artač - Prinčič) –
26/10/č
Zaposlovanje in socialna politika (David Brozina) – 39031/71/č

Socialni dialog
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti (Mato Gostiša) –
27/II/pril
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega
kota (Betka Škerlak) – 33/15/č
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega
kota (2) (Mato Gostiša) – 35-36/17/č

Stvarno kazalo

Sodišča
2. okrogla miza Politika in pravo (Jernej Juren) – 41/16/zap
Do večje učinkovitosti sodišč z reformo vodenja in poslovanja
(Katarina Krapež) – 35-36/30/č
Pravo EU pred slovenskimi sodišči (Dunja Jadek - Pensa) –
21-22/38/prik
Predsedniki, čas je za odhod (Hinko Jenull) – 47/29/č
Priprava stališč RS za postopke pred Sodiščem ES (Irena Vovk)
– 24/19/č
Razsojevalni pogled na novi zakon o delovnih in socialnih
sodiščih (Božidar Merc) – 12/II/pril
Sodišča obvladujejo pripad in zmanjšujejo zaostanke (Jernej
Juren) – 21-22/27/č
Sodni penali (2) (Andrej Berden, Irena Kleindienst) – 9/II/pril
ZDSS-1 (Domen Neffat) – 8/36/zap

Sodišče ES
2. okrogla miza Politika in pravo (Jernej Juren) – 41/16/zap
Aktivna legitimacija članov skupine ponudnikov v revizijskih
postopkih (Sara Koršič) – 42/28/č
C-304/02, Komisija proti Franciji: Neizvršitev sodbe Sodišča ES
o neizpolnitvi obveznosti države – nova pravna vprašanja in
razvoj sodne prakse (Maja Brkan) – 43/II/pril
Doktorska dizertacija: Predhodno odločanje po 234. členu PES
/Luigi Varanelli/ (Aleš Galič) – 2/35/zap
Institucije Unije: Sodišče Evropske unije (Saša Sever) –
39031/38/č
Javno posojanje avtorskih del in knjižnično nadomestilo (Urša
Chitrakar) – 8/18/č
Napotitev delavcev na delo (Matija Vidmar) – 23/22/č
Nov trend zaščite manjšin v EU ali ne? (Matej Avbelj) –
34/18/odl
Oddaja javnega naročila javnemu podjetju v luči odločitev
Sodišča ES (Marko Žvipelj) – 35-36/15/č
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve pravil o konkurenci
(Luigi Varanelli) – 28/14/č
Okvirni sklepi s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja (Liljana Selinšek) – 39-40/25/odl
Pravilnik FIFA o agentih igralcev (Vesna Bergant - Rakočević) –
17-18/19/č
Pravnik lingvist na Sodišču ES (Marko Prijatelj) – 2/8/č
Pravo EU pred slovenskimi sodišči (Dunja Jadek - Pensa) –
21-22/38/prik
Pravočasnost vlaganja ničnostne tožbe po členu 230 PES,
pododstavek 5 (Jorg Sladič) – 41/I/pril
Priprava stališč RS za postopke pred Sodiščem ES (Irena Vovk)
– 24/19/č
Prirejanje iger na srečo v EU (Janja Bedrač) – 2/I/pril
Razpisni pogoji za štipendiranje s strani države v luči prava EU
(Matej Avbelj) – 37/20/odl
Razvoj koncepta neposrednega učinka (Vid Kobe) –
14-15/XIII/pril
Sodišča za javne uslužbence EU (Saša Sever) – 9/33/č
Sodišče ES: trije primeri, povezani z RS – 21-22/37/zap
Študijski obisk na Sodišču ES – več kot le prijetna izkušnja
(Rajko Knez) – 48/22/zap
Uvozniki alkoholnih pijač v EU kot protagonisti razvoja prostega
pretoka blaga (Tina Metelko) – 43/VII/pril
Vrnitev v Evropo? (Verica Trstenjak) – 17-18/3/uv
Zadeva Simutenkov (Vesna Bergant - Rakočević) – 21-22/29/č
Znamka ugleda in njen obseg varstva (Martina Repas) –
31-32/17/č

Sodna medicina
Glej Medicina.

Sodna praksa
Delovna razmerja in sodna praksa (Gašper Adamič) – 6/22/zap
Državne pomoči na področju storitev v javnem interesu (Ana
Mušič) – 14-15/V/pril
Izgon grafologije iz sodne prakse (Borut Pogačnik) – 38/17/č
Pravilnik FIFA o agentih igralcev (Vesna Bergant - Rakočević) –
17-18/19/č
Prepoved smrtne kazni za mladoletnike (Dean Zagorac) –
8/32/č
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Stvarno kazalo

Prve izkušnje sodišča in sodnikovi pogledi na uporabo prava
Evropske unije (Boštjan Zalar) – 6/I/pril
Razvoj koncepta neposrednega učinka (Vid Kobe) –
14-15/XIII/pril
Sprememba položaja pripravljalca razpisne dokumentacije?
(Aleksij Mužina) – 14-15/13/č
Varstvo anonimnosti novinarjevih virov (Matija Žgur) –
44-45/22/č
Zasebnost oseb iz javnega življenja in svoboda tiska (Katarina
Zidar) – 8/6/č

Sodne takse
Glej Takse.

O evropskem pravu, o prenovi pravnega študija, o pospešenem
pravdnem postopku (Irena Vovk) – 1/27/zap
Odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9. 2005 – 41/22/č
Po čem bo sojenje v razumnem roku? (Hinko Jenull) – 41/31/č
Projekt Lukenda za odprao sodnih zaostankov (Boštjan Koritnik)
– 49-50/23/č
Prve izkušnje sodišča in sodnikovi pogledi na uporabo prava
Evropske unije (Boštjan Zalar) – 6/I/pril
Sodniki – talci zdravnikov (Irena Vovk) – 25/18/č
Somrak Bogov v sodstvu? (Boštjan Zalar) – 31-32/II/pril
Tiskovno sporočilo: odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9.
2005 (Janez Čebulj) – 41/24/odl
Zavest o lastni nevrednosti (Vesna Bergant - Rakočević) –
16/3/uv
ZDSS-1 (Ivan Robnik) – 2/3/uv

Sodni penali
Sodni penali (2) (Andrej Berden, Irena Kleindienst) – 9/II/pril

Sodni zaostanki
Do večje učinkovitosti sodišč z reformo vodenja in poslovanja
(Katarina Krapež) – 35-36/30/č
Ni dna? (Hinko Jenull) – 25/33/č
Kaj je razumno? (Tomaž Pavčnik) – 49-50/43/č
Leta 2010 brez zaostankov (Irena Vovk) – 41/31/inf
Lukenda proti Sloveniji (Matija Longar) – 41/26/odl
Občutljivost za človekove pravice (Marko Bošnjak) – 47/3/uv
Odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9. 2005 (Janez Čebulj)
– 41/22/č
Po čem bo sojenje v razumnem roku? (Hinko Jenull) – 41/31/č
Projekt Lukenda za odpravo sodnih zaostankov (Boštjan Koritnik)
– 49-50/23/č
Sodišča obvladujejo pripad in zmanjšujejo zaostanke (Jernej
Juren) – 21-22/27/č
Strožja merila za sodnike? (Marko Pavliha) – 44-45/6/inf
Tiskovno sporočilo: odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9.
2005 (Janez Čebulj) – 41/24/odl

Določitev solastniškega deleža na skupnih delih (Matjaž Tratnik)
– 2/21/č
Hišna preiskava v stanovanju z več solastniki (Marko Bošnjak) –
24/22/vo

Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč (Luka Tičar) – 19/20/vo
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 43/23/vo
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 48/18/vo
Solidarnostna pomoč – opredelitev invalidnosti (Luka Tičar) –
8/21/vo
Solidarnostna pomoč – preklicana kolektivna pogodba (Luka
Tičar) – 16/26/vo
Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni (Luka Tičar) –
9/25/vo
Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni (Luka Tičar) –
12/25/vo
Ugotavljanje zunajzakonske skupnosti – solidarnostna pomoč
(Luka Tičar) – 7/24/vo

Sodniki

Soupravljanje delavcev

Globus (Dean Zagorac) – 29-30/33/inf
Izobraževanje sodnikov kot temelj njihove neodvisnosti (Janja
Roblek) – 25/3/uv
K večji učinkovitosti sodišč (Oliver Kljajić) – 2/26/č
Ko se oblast spozabi (Alenka Leskovic) – 8/3/uv
Mandat sodnikov – 41/3/uv
Neposredna civilna odgovornost sodnikov (Jan Zobec) – 19/6/č
Poseg v neodvisnost in samostojnost US (Aleš Zalar) – 8/37/mn
Sodnice (Hinko Jenull) – 28/29/č
Sodniki – kamen spotike? (Teodora Glušič Terbovc) –
49-50/21/č
Sodniki – talci zdravnikov (Irena Vovk) – 25/18/č
Strožja merila za sodnike? (Marko Pavliha) – 44-45/6/inf
Zaključen četrti razpis za ad hoc sodnika (Janja Bedrač) –
2/33/č
Zavest o lastni nevrednosti (Vesna Bergant - Rakočević) –
16/3/uv

Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje (Mato
Gostiša) – 43/6/č
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega
kota (Betka Škerlak) – 33/15/č
Sodelovanje delavcev pri delitvi dobička – iluzija ali realna
nujnost? (Drago Mežnar) – 48/V/pril
Vpliv evropske delniške družbe na nacionalne ureditve delavske
participacije (Janja Bedrač) – 48/II/pril
Zavrnitev soglasja sveta delavcev k predlagani odločitvi (Mato
Gostiša) – 43/23/vo

Sodstvo
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Solastnina

Bera enega leta (Irena Vovk) – 46/24/č
Bernik proti Mladini (Vesna Bergant - Rakočević) – 47/13/č
Bolečine po Petku (Vesna Bergant - Rakočević) – 37/23/inf
Deregulacija (Alenka Leskovic) – 2/41/č
District Brčko – model reforme kazenskega pravosodja (Aleš
Zalar) – 46/15/č
Druga konferenca MATRA (Oliver Kljajić) – 12/30/č
Družinski oddelek in specializacija sodnikov (Irena Vovk) –
1/36/č
Dva presežnika: pripad in rešene zadeve (Irena Vovk) – 8/28/č
Lov za izgubljenim zakladom (Hinko Jenull) – 1/41/č
K večji učinkovitosti sodišč (Oliver Kljajić) – 2/26/č
Kaj je razumno? (Tomaž Pavčnik) – 49-50/43/č
Leta 2010 brez zaostankov (Irena Vovk) – 41/31/inf
Lukenda proti Sloveniji (Matija Longar) – 41/26/odl
Močno sodstvo je znak civilizacije (Lojze Ude) – 42/3/uv
Neodvisni sodnik – pogoj za našo svobodo in pravno varnost
(Ljubo Bavcon) – 38/3/uv

Splav
Dostop do splava (Metka Naglič) – 48/24/č

Srbija in Črna gora
Globus (Dean Zagorac) – 28/33/inf
MKS: Kmalu prva obtožnica (Kristina Božič) – 38/22/č
O poslovniiku skupščine državne skupnosti Srbija in Črna Gora
(Mladen Vukčevič) – 49-50/II/pril
Odvzeto premoženje v Srbiji – 39-40/31/č
Sankcije proti tretjim državam (Maja Brkan) – 29-30/20/odl

Stanovanja
Hišna preiskava v stanovanju z več solastniki (Marko Bošnjak) –
24/22/vo
Postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine (Renato Vrenčur) –
28/15/č
Upravljanje večstanovanjskih stavb (Irena Vovk) – 3/18/prik

Starejši delavci
Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu in nadomestilo med brezposelnostjo – 27/17/vo
Starejši delavci in nočno delo (Martina Šetinc - Tekavc) –
12/25/vo
Vključevanje seniorjev (Milan Pavliha) – 5/21/č
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Starši
Limitiranje starševskega nadomestila (US RS) – 27/27/odl

Statistika
Bera enega leta (Irena Vovk) – 46/24/č
Dva presežnika: pripad in rešene zadeve (Irena Vovk) – 8/28/č
Leta 2010 brez zaostankov (Irena Vovk) – 41/31/inf
Potek kazenskih postopkov (Irena Vovk) – 8/31/zap
Problemi se ponavljajo (Dean Zagorac) – 25/25/č
Reševanje sporov z mediacijami (Irena Vovk) – 9/32/č
Sodišča obvladujejo pripad in zmanjšujejo zaostanke (Jernej
Juren) – 21-22/27/č
Sodniki – talci zdravnikov (Irena Vovk) – 25/18/č
Še najtežji denacionalizacijski zahtevki (Irena Vovk) – 33/23/č
Vedno več dela evropskega ombudsmana (Dean Zagorac) –
25/25/č
Vse manj ločenih mnenj (Irena Vovk) – 5/28/č

Statusno pravo
Ali lahko uprava d.d. prekliče skupščino ali umakne točko
dnevnega reda na skupščini? (Kristijan Anton Kontarščak) –
43/26/vo
Davčni vidik povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe
(Kristijan Anton Kontarščak) – 8/11/č
Denarna odpravnina manjšinskim delničarjem po umiku delnic
(Saša Prelič) – 14-15/6/č
Dopustnost avtonomnega določanja upravičencev do novih
delnic pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala (Saša
Prelič) – 35-36/9/č
Družba mati in hčerinske družbe (Kristijan Anton Kontarščak) –
47/19/vo
Družbeniška tožba v d.o.o. (Bojan Zabel) – 12/9/č
Evro delnice ali kosovne delnice? (Jožica Vindiš) – 28/8/č
Firma podružnice tujega podjetja (Alenka Ratnik) – 46/VII/pril
Materialno statusno preoblikovanje /Saša Prelič/ (Peter
Podgorelec) – 26/26/prik
Obrambne tehnike pri prevzemih družb in njihova skladnost s
slovensko zakonodajo (Luigi Varanelli) – 7/II/pril
Pogodba o poslovodenju (Sara Pernuš) – 20/24/zap
Povečanje osnovnega kapitala d. d. z izdajo novih delnic
(Damjan Belič) – 6/6/č
Preoblikovanje d. d. v d. o. o. – nekatera izvedbena vprašanja
(Saša Prelič) – 7/9/č
Sprejemanje odločitve o umiku delnic z organiziranega trga v. p.
(Saša Prelič) – 34/6/č
Sprememba firme pred stečajem – pravica ali zloraba? (Luigi
Varanelli) – 44-45/11/č
Statusno preoblikovanje podjetnika (Blaž Šaloven) – 47/10/č
Uveljavljanje ničnosti združitve in delitve po vpisu v sodni
register (Saša Prelič) – 42/6/č
Vinkulacija delnic (Damjan Belič) – 31-32/9/č
Vključene družbe – posebnosti vključitve d.d. v d.o.o. (Kristijan
Anton Kontarščak) – 23/9/č
Začetek veljavnosti sprememb akta o ustanovitvi (Saša Prelič) –
16/8/č
ZGD z uvodnimi pojasnili (Nataša Belopavlovič) – 16/37/zap

Stavbna pravica
Stavbna pravica – predmet, odsvojitev, podaljšanje, delitev
(Matjaž Tratnik) – 3/II/pril

Stavka
Pobuda za nov zakon o stavki (Luka Tičar) – 8/34/zap

Stečaj
Dolžnikov gospodarski kriminal (Luigi Varanelli) – 21-22/II/pril
Finančna reorganizacija v prisilni poravnavi – pretrganje
zastaranja (Luigi Varanelli) – 42/24/vo
Globus (Dean Zagorac) – 17-18/37/inf
Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod (Mile Dolenc) –
38/6/č
O insolvenčnem pravu (Miodrag Đorđević) – 23/17/č

Stvarno kazalo

O potrebnih spremembah stečajne zakonodaje (Darja Novak Krajšek) – 42/8/č
Okrogla miza: insolvenčni postopki (Šime Ivanjko) – 42/17/zap
Podjetnik in njegovi dolgovi po stečaju (Dušan Dougan) – 1/9/č
Predlog sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP (Darja Novak
Krajšek) – 8/13/č
Sprememba firme pred stečajem – pravica ali zloraba? (Luigi
Varanelli) – 44-45/11/č
Stečaj potrošnikov in prezadolženost prebivalstva (Matjaž Jan) –
7/VI/pril
Stečaj – terjatve iz naslova jamstva (Luigi Varanelli) – 25/22/vo
Verjetnost obstoja prerekane terjatve upnika (Primož Gabrič) –
46/6/č

Stroški
Analiza stroškov prekrškovnega postopka (Franci Ježek) –
35-36/14/č
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in
funkcionarjem v državnih organih – 41/20/vo
Procesnopravne določbe ZP-1 (5) – stroški postopka ter redna
in izredna pravna sredstva (Suzana Gril) – 48/9/č
Stroški izvršilnega postopka po prisilni realizaciji terjatve (Igor
Strnad) – 43/11/č

Stvarno pravo
Ali je fiduciarna cesija res boljši instrument zavarovanja plačil kot
zastavitev terjatve? (Andrej Ekart) – 26/11/č
Določitev solastniškega deleža na skupnih delih (Matjaž Tratnik)
– 2/21/č
Etažna lastnina (Marko Novak) – 41/25/č
Moderne oblike zavarovanja plačil /Renato Vrenčur/ (Matjaž Tratnik) – 23/26/prik
Motenje posesti stvarne služnosti po SPZ (Tomaž Mavri) –
43/9/č
Načelo zaupanja v zemljiško knjigo (Alenka Ratnik) – 37/9/č
Neprave stvarne služnosti (Matjaž Tratnik) – 24/II/pril
Novosti ZZK-1 (Minka Alagič) – 6/20/zap
Obseg uporabe poti (Renato Vrenčur) – 12/25/vo
Predznambe in zaznambe (Renato Vrenčur) – 3/VIII/pril
Priposestvovanje nepremičnine (Renato Vrenčur) – 4/23/vo
Služnost (Marko Novak) – 17-18/25/č
Soglasje lastnikov parcel (Milan Železnik) – 41/20/vo
Stavbna pravica – predmet, odsvojitev, podaljšanje, delitev
(Matjaž Tratnik) – 3/II/pril
Stvarno breme (Marko Novak) – 16/29/č
Ugovor petitorium absorbet possessorium v posestni pravdi (Ines
Najvirt) – 21-22/10/č
Upravljanje večstanovanjskih stavb (Irena Vovk) – 3/18/prik
Zapuščina brez dedičev (Karel Zupančič, Viktorija Žnidaršič) –
24/16/č
Zastavna pravica (Marko Novak) – 19/27/č
Zemljiškoknjižno dovolilo (Romana Gajšek) – 29-30/II/pril

Sudan
Dosežki haaškega sodišča (Neža Kogovšek) – 38/22/č
Globus (Dean Zagorac) – 24/29/inf
Sudan pod drobnogledom MKS (Dean Zagorac) – 14-15/34/č
ZN: Genocida v Sudanu ni bilo (Kristina Božič) – 7/31/č

Svet Evrope
Globus (Dean Zagorac) – 20/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 46/29/inf
Izvrševanje sodb ESČP (Jasna Murgel) – 29-30/18/č
Ob začetku sodnega leta Evropskega sodišča za človekove
pravice (Luzius Wildhaber) – 7/6/č
Svoboda medijev (1) (Božidar Merc) – 25/6/č
Študentje na obisku sedeža SE (Gašper Adamič) – 17-18/30/č
Trgovanje na podlagi zaupnih notranjih informacij (insider
trading) (Vid Jakulin) – 23/II/pril
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Š

T

Šolstvo

Takse

ESČP o »posebnem« šolanju Romov (Dean Zagorac) – 23/23/č

Glej Sodne takse, Upravne takse, Ekološka taksa.
Kako do resnično pospešenega pravdnega postopka? (Boštjan
Pavec) – 16/10/č

Španija
Globus (Dean Zagorac) – 26/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 41/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 17-18/37/inf

Šport
Doping v športu (Vesna Bergant - Rakočević) – 7/33/zap
Evropsko nogometno prvenstvo (Blaž Golob) – 25/32/č
Gozdni Joža (Vesna Bergant - Rakočević) – 34/23/inf
Neprevodnost medijev za pravna vprašanja (Vesna Bergant Rakočević) – 8/41/č
Odbojka na mivki pred sodiščem (Vesna Bergant - Rakočević) –
23/16/č
Plačaj in smučaj (Vesna Bergant - Rakočević) – 3/25/č
Pravilnik FIFA o agentih igralcev (Vesna Bergant - Rakočević) –
17-18/19/č
Relativnost športnih rezultatov (Vesna Bergant - Rakočević) –
5/16/č
Skilex – Congress Law International 2005 (Metod Žužek) –
8/37/zap
Šport v ustavi (Vesna Bergant - Rakočević) – 39031/75/č
Športna arbitraža (Vesna Bergant - Rakočević) – 27/26/č
Varnost na smučiščih in žičniških napravah (Tomaž Marušič) –
5/18/č
Za enotno pravno ureditev varnosti na smučiščih (Tomaž
Marušič) – 49-50/34/č
Zadeva Simutenkov (Vesna Bergant - Rakočević) – 21-22/29/č

Študenti
Človekove pravice in globalizacija (Nina Koželj) – 31-32/26/zap
Državne pomoči na tekmovanju (Ana Vlahek) – 14-15/20/č
Ekipa René Cassin teče osmi krog (Manja Stojilkovski, Mateja
Rus, Maja Šmid) – 20/22/zap
Ekskurzija v pomorsko pravo (Tjaša Vidic) – 21-22/34/zap
Izjemen uspeh na Jessup Moot courtu (Beti Hohler) –
19/26/zap
Kakšen naj bo pravni študij? (Albin Igličar, Janez Kranjc) –
24/6/č
Medicina in pravo (Jernej Juren) – 1/38/č
O problemih tolerance (Janez Kranjc) – 25/30/zap
Osvežitev pravnega izobraževanja (Matej Avbelj) – 43/20/č
Pravice študenta kot evropskega državljana (Matej Avbelj) –
26/XIV/pril
Razpisni pogoji za štipendiranje s strani države v luči prava EU
(Matej Avbelj) – 37/20/odl
Simulacija: arbitraža (Srečko Đurov, Benjamin Lesjak) – 19/25/č
Simulacija: arbitraža (Srečko Đurov, Benjamin Lesjak) – 19/25/č
Slavnostno ob dnevu ljubljanske PF (Boštjan Koritnik) –
17-18/6/zap
Študentje na obisku sedeža SE (Gašper Adamič) – 17-18/30/č
Študij prava: 1 + 1 + 1 + ... = 0 (Marijan Pavčnik) – 37/3/uv
Študij prava: 3 + 2, 4 + 1, 5 + 0? (Mitja Novak) – 23/8/č
Uspeh v Bratislavi (Anže Arko, Ursula Smuk) – 24/26/zap
V prvo gre rado (Katja Plauštajner) – 12/36/zap
Zmaga ekipe ljubljanske PF (Beti Hohler) – 48/24/zap

Terminologija
Amandma (Marko Novak) – 29-30/23/č
Arbitraža (Marko Novak) – 14-15/31/č
Bar (Marko Novak) – 25/27/č
Certiorari (Marko Novak) – 23/21/č
Dispozitivnost (Marko Novak) – 21-22/31/č
Dokaz in dokazno sredstvo (Marko Novak) – 4/25/č
Etažna lastnina (Marko Novak) – 41/25/č
Ex parte (Marko Novak) – 46/19/č
Garancija (Marko Novak) – 39-40/27/č
Izhodišča za definicijo (Aleš Ferčič) – 29-30/6/č
Izvršba (Marko Novak) – 2/31/č
Jezikovna pragmatika v jeziku medijev (Aleksandra Belšak) –
1/39/č
Ločitvena teza (Marko Novak) – 26/21/č
Načelo subsidiarnosti? (Marko Novak) – 6/19/č
Napake volje (Marko Novak) – 35-36/23/č
Napeljevanje (Marko Novak) – 42/27/č
Nomotehnične smernice (Bećir Kečanović) – 8/38/prik
O, ta prepotrebna praktičnost in pragmatizem (Marko Novak) –
49-50/40/mn/prik
Ob »prevodu« ustave (Marko Novak) – 13/44/č
Obravnava (Marko Novak) – 28/25/č
Obrekovanje (Marko Novak) – 3/21/č
Obresti (Marko Novak) – 34/17/č
Odlok (Marko Novak) – 8/27/č
Oporoka (Marko Novak) – 37/19/č
Opravljanje (Marko Novak) – 5/27/č
Pogodbena kazen (Marko Novak) – 12/33/č
Pooblastila lovskega čuvaja (Miroslav Žaberl) – 43/17/č
Pravna varnost (Marko Novak) – 7/29/č
Pravnik lingvist na Sodišču ES (Marko Prijatelj) – 2/8/č
Predlog zakona (II) (Marko Novak) – 43/25/č
Preložitev in prekinitev (Marko Novak) – 24/21/č
Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (Marko Novak) –
47/21/č
Prokura (Marko Novak) – 20/21/č
Ratifikacija pogodbe o evropski ustavi (Marko Pavliha) – 5/3/uv
Retroaktivnost (Marko Novak) – 44-45/21/č
Služnost (Marko Novak) – 17-18/25/č
Soglasje volj (Marko Novak) – 27/21/č
Sosporništvo (Marko Novak) – 48/19/č
Sposobnost (Marko Novak) – 49-50/35/č
Stvarno breme (Marko Novak) – 16/29/č
Tehtanje, uravnoteževanje (Marko Novak) – 31-32/22/č
Trditveno in dokazno breme (Marko Novak) – 33/19/č
Ustreznost pravne terminologije Ustave (David Weindorfer) –
39031/76/č
Uvod v pravno pisanje (Samo Bardutzky) – 41/27/prik
Uvod v pravno pisanje (Nina Novak) – 48/25/mn
Varuh človekovih pravic (Marko Novak) – 1/33/č
Vezljivost glagola in predmeta v daljših povedih (Aleksandra
Belšak) – 2/39/č
Vrnitev v prejšnje stanje (Marko Novak) – 9/29/zap
Zakonska zveza in zunajzakonska skupnost (Marko Novak) –
38/23/č
Zastavna pravica (Marko Novak) – 19/27/č

Študijski dopust
Glej Dopust.

Švedska
Novi protiteroristični ukrepi (Dean Zagorac) – 31-32/25/č

Švica
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Nedopustno pridobljeni dokazi v civilnem pravdnem postopku
(Renata Zagradišnik) – 17-18/VI/pril

Terorizem
Direktiva o hrambi podatkov (Mitja Podpečan) – 47/15/č
General Pinochet (spet) ostal brez imunitete (Dean Zagorac) –
27/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 28/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 37/25/inf
Globus (Dean Zagorac) – 42/33/inf
Novi protiteroristični ukrepi (Dean Zagorac) – 31-32/25/č
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Odškodninska odgovornost za teroristične napade (Manja
Grosek) – 33/8/č
Problem definicije terorizma (Beti Hohler) – 33/6/č
S pravom nad terorizem (Marko Bošnjak) – 33/3/uv

Tobak
Uvozniki alkoholnih pijač v EU kot protagonisti razvoja prostega
pretoka blaga (Tina Metelko) – 43/VII/pril

Tožilci
Državno tožilstvo kot institucija pravne države (Barbara Brezigar)
– 23/3/uv
Majhen pomen dejanja (Marko Bošnjak) – 26/24/prik
Na potezi je gospa B. B. (Alenka Leskovic) – 14-15/39/č
Razmejitev nadzora med ministrom in tožilcem (Rado Bohinc) –
34/13/č
Tožilci in sodobna kriminalistika (Bojan Dobovšek, Gorazd
Meško) – 21-22/19/č
Volilna pravica za državnotožilski svet (Hinko Jenull) – 1/23/č
Zločin brez kazni (Vlasta Nussdorfer) – 27/20/č

Transakcijski račun
Glej Bančni račun.

Trgovina
Obratovalni čas prodajaln (US RS) – 25/34/odl
Trgovanje z emisijami (Boštjan Koritnik) – 28/26/č

Tujci
Olajšanje naturalizacijskih postopkov (US RS) – 39-40/24/odl
Položaj tujih ponudnikov v postopkih javnega naročanja v RS
(Andreja Primec) – 39-40/II/pril
Spremembe zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Nataša
Belopavlovič) – 41/14/č

Stvarno kazalo

Uprava (državna)
Cena sprevržene ideje o policijski avtonomiji (Bećir Kečanović) –
35-36/18/č
Nova uredba o upravnem poslovanju (Polona Kovač) – 12/18/č
Ocenjevanje uradnikov (Rastislav Kanižar) – 1/22/č
Pravo in birokracija (Jernej Juren) – 42/17/zap
Privatizacija javnega sektorja (Iztok Rakar) – 25/17/č
Razmejitev nadzora med ministrom in tožilcem (Rado Bohinc) –
34/13/č
Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi (Simon Vindiš)
– 34/11/č
Reforma reforme javne uprave (Erik Kerševan) – 9/3/uv
Uprava med politiko in stroko (Polona Kovač) – 42/22/č
Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij
(Davorin Ivančič) – 1/12/č
Upravno poslovanje (Samo Bardutzky) – 47/27/č

Upravni postopek
E-vročanje po ZUP (Marijan Štriker) – 28/II/pril
E-vročanje v upravnem postopku (Matjaž Remic) – 38/VI/pril
Instrukcijski rok (Erik Kerševan) – 49-50/32/vo
O noveli ZUP-C (Tilen Mihelič) – 2/30/zap
Obrazložitev upravne odločbe kot instrument pravne države
(Polona Kovač) – 37/6/č
Pravna ureditev vročanja po ZUP (Božo Grafenauer, Benjamin
Lesjak) – 38/II/pril
Uporaba nedovoljenih dokazov v upravnem postopku (Tea
Melart) – 9/19/č
Uporaba procesnih pravic strank v upravnem postopku na drugi
stopnji (Erik Kerševan) – 3/8/č
Uporaba ZUP-C v izvršilnih postopkih na centrih za socialno
delo (Polona Kovač) – 8/16/č
Varnost na smučiščih in žičniških napravah (Tomaž Marušič) –
5/18/č

Upravni spor
Glej Upravno pravo.

Tujina

Upravno pravo

Novi zakon – nove napake? (Igor Manfreda) – 19/8/č
Pokritje izgube podružnice s sedežem v tujini (Matija Vidmar) –
49-50/36/č
Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini
(Špela Štebal) – 39-40/9/č
Storitev kaznivega dejanja po 311. členu KZ v tujini (III) (Ivan
Bele) – 1/17/č

Overitve upravnih postopkov – replika na PP 3/05 (Matjaž
Remic) – 4/8/č
Poceni overitve ne bodo poceni (Darko Jerše) – 3/10/č
Reforma azilnega postopka? (Matjaž Dovžan) – 4/18/č
Še nekaj dejstev o upravnih overitvah (Darko Jerše) – 5/14/mn
Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij
(Davorin Ivančič) – 1/12/č
Upravni postopek in upravni spor (Boštjan Brezovnik) –
25/35/prik

Turčija
Globus
Globus
Globus
Globus

(Dean Zagorac) – 23/29/inf
(Dean Zagorac) – 43/33/inf
(Dean Zagorac) – 14-15/41/inf
(Boštjan Koritnik) – 49-50/45/inf

Urbanizem
Graditev objektov in urejanje prostora (Adrijana Viler - Kovačič) –
33/24/prik
O odpovedi pravnemu sredstvu zoper odločbe geodetske uprave
(Anita Dolinšek) – 24/VII/pril

Turizem
Politike na drugih področjih (Dušan Stojanović) – 13/36/č

Twinning
Mandat nove komisije (Irena Vovk) – 1/38/inf

U
Uganda
Dosežki haaškega sodišča (Neža Kogovšek) – 38/22/č

Uprava (družbe)
Ali lahko uprava d.d. prekliče skupščino ali umakne točko
dnevnega reda na skupščini? (Kristijan Anton Kontarščak) –
43/26/vo
Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje (Mato
Gostiša) – 43/6/č

Ustava
Globus (Dean Zagorac) – 24/29/inf
O ustavnih razsežnostih poslanske imunitete (Marko Novak) –
2/10/č
Prenehanje pogodb: poseg v ustavne pravice? (Irena Ilešič Čujovič) – 17-18/12/č

Ustava EU
Ali pomeni francoski NON in NEE začetek konca EU? (Marko
Pavliha) – 23/8/č
Članstvo Unije (Danijel Ramšak) – 10-11/22/č
Demokratično življenje Unije (Matej Avbelj) – 10-11/61/č
Ekonomska in denarna Unija (Matija Vidmar) – 10-11/61/č
Evropska ustava res v rokah suverena? (Matej Avbelj) – 2/6/č
Evropski ustavni moment z napako (Matej Avbelj) – 23/6/č
Finance in proračun Unije (Matija Vidmar) – 10-11/58/č
Institucije Unije: Evropska komisija (Gregor Krajc) – 10-11/57/č
Institucije Unije: Evropski parlament (Urša Pondelek) –
10-11/49/č
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Institutcije Unije: Evropski svet in Svet ministrov (Gregor Krajc) –
10-11/54/č
Institucije Unije: Posvetovalni organi Unije (Gregor Krajc) –
10-11/56/č
Institucije Unije: Sodišče Evropske unije (Saša Sever) –
10-11/38/č
Institucije Unije: Sodišče splošne pristojnosti (Jorg Sladič) –
10-11/43/č
Kaj (naj) bo poslej drugače? (Matej Accetto) – 13/6/č
Kako (s)hoditi v Evropi? (Matej Accetto) – 19/30/prik
Kako naprej, če PUE na referendumu pade? (Gregor Klemenčič)
– 21-22/6/č
Kazensko pravo Evropske unije (Katja G. Šugman) – 25/II/pril
Konstitucionalizem v. ustava (Andraž Teršek) – 19/3/uv
Listina temeljnih pravic (Gašper Dovžan) – 10-11/27/č
Naj živi razprava! (Irena Brinar) – 13/3/uv
Splošne določbe, nediskriminacija in državljanstvo (Matej Avbelj)
– 10-11/30/č
Notranji trg – (gospodarski) hard core po Pogodbi o Evropski
uniji (Peter Grilc) – 13/10/č
Nova arhitektura pravnih aktov EU (Janja Bedrač) – 10-11/16/č
Ob »prevodu« ustave (Marko Novak) – 13/44/č
Območje svobode, varnosti in pravice (Saša Sever) – 10-11/32/č
Področja podporne pristojnosti Unije (Dušan Stojanović) –
13/39/č
Politike na drugih področjih (Dušan Stojanović) – 13/36/č
Ratifikacija pogodbe o evropski ustavi (Marko Pavliha) – 5/3/uv
Razvoj varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v
pravnem redu EU (Andraž Teršek) – 10-11/23/č
Skupna zunanja in varnostna politika (Janja Bedrač) –
10-11/65/č
Slovenska samobitnost v luči PUE (Boštjan Koritnik) –
17-18/24/zap
Šport v ustavi (Vesna Bergant - Rakočević) – 10-11/75/č
Temeljna določila (Gregor Krajc) – 10-11/12/č
URS in PUE: Usklajevanje Ustave RS z Ustavo za Evropo? (Miro
Cerar) – 10-11/6/č
Ustava za Evropo – uveljavitev resničnih sprememb (Marcel
Koprol) – 10-11/3/uv
Ustreznost pravne terminologije Ustave (David Weindorfer) –
10-11/76/č
Zakaj Evropa (še vedno) potrebuje ustavo? (Matej Avbelj) –
48/3/uv
Zaposlovanje in socialna politika (David Brozina) – 10-11/71/č
Zunanjepolitično delovanje EU (Tomaž Ilešič) – 10-11/68/č

Ustavno pravo
K ustavni določbi o poslanski imuniteti (Andraž Teršek) – 4/6/č
Kje je spodnja meja? (Andraž Teršek) – 27/3/uv
Konstitucionalizem v. ustava (Andraž Teršek) – 19/3/uv
Le kdo potrebuje imuniteto? (Janez Pogorelec) – 47/6/č
Mednarodna sodna presoja in internacionalizacija ustavnega
prava (Boštjan M. - Zupančič) – 1/I/pril
Pravilnik presega meje podzakonskega urejanja (Albin Igličar) –
6/11/č
Romi in enakost pred zakonom (Roman Lavtar) – 1/20/č
Sopodpis in usklajenost izvršilne veje oblasti (Janez Pogorelec)
– 43/3/uv
Strožja merila za sodnike? (Marko Pavliha) – 44-45/6/inf
Ustavnopravni vidiki urejanja pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja (Iztok Starc) – 44-45/II/pril
Zloraba prava – »inkasantstvo« in »malo prekrškarstvo« (Andraž
Teršek) – 3/15/č

Ustavno sodišče
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Odločbe in sklepi US (Irena Vovk) – 43/31/prik
Odvečna ali dragocena zbirka informacij? (Jadranka Sovdat) –
20/26/prik
Položaj ustavnih sodišč v EU (Dean Zagorac) – 20/27/prik
Pravni interes – kako ali kdaj? (Janez Čebulj) – 3/3/uv
Usmeritve US RS do uporabe prava EU v nacionalnem pravu
(Mirjam Škrk) – 49-50/6/č
Vse manj ločenih mnenj (Irena Vovk) – 5/28/č
XIII. Kongres evropskih ustavnih sodišč (Ciril Ribičič) –
21-22/23/zap

Ustavno sodstvo
Ex lege prenehanje delovnega razmerja vojaškim osebam –
odziv na sklep US RS (Anja Čerin) – 35-36/II/pril
Hudo zgrešena kritika odločbe Ustavnega sodišča (Matevž
Krivic) – 12/6/mn
K ustavni določbi o poslanski imuniteti (Andraž Teršek) – 4/6/č
Novela ZDSve – iz ustavnega v neustavno? (Miloš Senčur,
Dušan Štrus) – 35-36/6/č
O ustavnih razsežnostih poslanske imunitete (Marko Novak) –
2/10/č
O zdravem studu do prava (Tomaž Pavčnik) – 17-18/35/č
Obratovalni čas prodajaln (US RS) – 25/34/odl
Odgovor na kritiko mag. Krivica – replika na PP 10/05 (Miro
Cerar) – 14-15/17/mn
Odgovornost za škodo JLA (Vesna Bergant - Rakočević) –
29-30/11/č
Odvetnik (ne) sme reklamirati svoje dejavnosti (US RS) –
49-50/43/odl
Politične razsežnosti ustavnega sodstva (Andraž Teršek) – 9/6/č
Pomanjkanje pravnega interesa (US RS) – 14-15/30/odl
Pravni interes – kako ali kdaj? (Janez Čebulj) – 3/3/uv
Prodajna cena in ustavitev izvršbe (Matjaž Jan) – 1/10/č
Razlikovanje med vzajemnimi skladi (US RS) – 38/20/odl
Razveljavitev 34. poslovnika Državnega sveta (Jože Ilc) –
14-15/29/č
Slovo od predhodnega zakonodajnega referenduma? (Miro
Cerar) – 9/8/č
Sprememba položaja pripravljalca razpisne dokumentacije? (Aleksij Mužina) – 14-15/13/č
Še o odločbi ustavnega sodišča (Boštjan Vernik) – 19/14/mn
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi
(Marko Bošnjak) – 7/16/č
Zamudne obresti v davčnem postopku – vpliv odločitve US RS
na odločanje v upravnem postopku in upravnem sporu
(Aleksij Mužina) – 31-32/6/č
Zdravljenje duševno bolnih – kritika odločitve US RS (Lidija
Koman - Perenič) – 37/II/pril
Zgrešena kritika odločbe US (Sebastian Nerad) – 17-18/26/mn

V
Varstvo konkurence
Konkurenčna klavzula (Nataša Belopavlovič) – 23/19/vo
Konkurenčnopravni problemi trgovanja po internetu (Klemen
Radosavljevič) – 14-15/9/č
Notranji trg – (gospodarski) hard core po Pogodbi o Evropski
uniji (Peter Grilc) – 13/10/č
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve pravil o konkurenci
(Luigi Varanelli) – 28/14/č
Pravilnik FIFA o agentih igralcev (Vesna Bergant - Rakočević) –
17-18/19/č
Pravni priročnik za trženje (Janja Bedrač) – 37/22/prik

Varstvo okolja
Clean Air Act (Boštjan Koritnik) – 23/18/č
Državni načrti implementacije standardov (Boštjan Koritnik) –
25/26/č
Ekološka načela (Boštjan Koritnik) – 8/30/č
Enotnost standardov v ZDA in EU (Boštjan Koritnik) – 24/24/č
Instrumenti okoljskega prava (Boštjan Koritnik) – 17-18/31/č
Izvajanje dimnikarske službe (Adrijana Viler - Kovačič) –
35-36/20/č
Nuclear Inter Jura 2005 (Aleš Škraban) – 44-45/24/č
Odmik od idealne regulacije onesnaževanja (Boštjan Koritnik) –
26/20/č
Okoljski pristop EU (Boštjan Koritnik) – 31-32/24/č
Okoljsko pravo ZDA na prehodu (Boštjan Koritnik) – 14-15/36/č
Omejevanje onesnaževanja vozil (Boštjan Koritnik) – 27/24/č
Označevanje izdelkov v EU (Boštjan Koritnik) – 38/24/č
Področja podporne pristojnosti Unije (Dušan Stojanović) –
13/39/č
Pogovor s dr. Cliffordom Rechtschaffenom (Boštjan Koritnik) –
29-30/28/č
Razkrivanje okoljskih informacij (Boštjan Koritnik) – 33/20/č
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Razlastitev in okoljsko pravo (Boštjan Koritnik) – 21-22/33/č
Spremljanje stanja okolja – monitoring okolja (Adrijana Viler Kovačič) – 7/21/č
Tožba zaradi globalnega segrevanja (Boštjan Koritnik) – 19/24/č
Trg ne (more) zavarovati okolja (Boštjan Koritnik) – 7/32/č
Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (Adrijana
Viler - Kovačič) – 16/21/č
Trgovanje z emisijami (Boštjan Koritnik) – 28/26/č
Tri ogrodja okoljskih odločitev (Boštjan Koritnik) – 12/34/č
Ustava ZDA in okoljsko pravo (Boštjan Koritnik) – 20/20/č
Vodovarstvena območja (Adrijana Viler - Kovačič) – 41/12/č
Značilnosti okoljskih zakonov ZDA (Boštjan Koritnik) – 16/28/č
Znanstvena negotovost (Boštjan Koritnik) – 9/34/č

Varstvo osebnih podatkov
Informacijski pooblaščenec (Polona Tepina) – 28/19/č
Internet ogroža osebne podatke (1) (Mitja Podpečan) – 37/14/č
Internet ogroža osebne podatke (2) (Mitja Podpečan) – 38/15/č
Internet ogroža osebne podatke (3) (Mitja Podpečan) –
39-40/17/č
Nadzor bolniškega staleža – varstvo zasebnosti (Luka Tičar) –
7/24/vo
Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov (Mitja Podpečan) –
23/13/č
Posameznik proti javnosti (Alenka Leskovic) – 21-22/37/č
Še o noveli ZDIJZ (Nataša Pirc - Musar) – 26/13/č
Več prednosti v združenem organu (Sonja Bien) – 48/20/č
Za večjo pravno varnost (Irena Vovk) – 7/28/č
Zaključen četrti razpis za ad hoc sodnika (Janja Bedrač) –
2/33/č
ZVOP-1 (Tilen Mihelič) – 16/36/č

Varstvo potrošnikov
Evropsko pravo varstva potrošnikov ali European Consumer Protection Law (Janja Bedrač) – 21-22/VIII/pril
Izvirni greh (Tomaž Pavčnik) – 4/29/č
Plačilo (oderuškega) potrošniškega kredita (Janez Tekavc) –
14-15/26/vo
Področja podporne pristojnosti Unije (Dušan Stojanović) –
13/39/č

Vatikan

Stvarno kazalo

Vojska
Glej Obramba.

Volitve
Globus (Dean Zagorac) – 20/29/inf
Ko se oblast spozabi (Alenka Leskovic) – 8/3/uv
Mandat sodnikov 41/3/uv
Ničnost izvolitve člana nadzornega sveta (Kristijan Anton Kontarščak) – 35-36/22/vo
Nove volilne tehnologije (Alen Hodnik) – 19/28/zap
Noveli ZLS-M in ZLV-E (Roman Lavtar) – 33/10/č
Oddaljeno internetno glasovanje (Alen Hodnik) – 43/18/č
Poseg v neodvisnost in samostojnost US (Aleš Zalar) – 8/37/mn
Volilna pravica za državnotožilski svet (Hinko Jenull) – 1/23/č

Vozniki
Obračun stroškov za prehrano voznikov (Martina
Šetinc - Tekavc) – 5/26/č
Povpraševanje po tujih voznikih v cestnem prometu (Renata
Zatler) – 12/VII/pril
Regres za prehrano ali dnevnica vozniku (Martina
Šetinc - Tekavc) – 7/24/vo

Vrednostni papirji
Spremenjena in dopolnjena pravila Ljubljanske borze (Andrej
Šercer) – 41/9/č
Trgovanje na podlagi zaupnih notranjih informacij (insider
trading) (Vid Jakulin) – 23/II/pril

Vročanje
E-vročanje po ZUP (Marijan Štriker) – 28/II/pril
E-vročanje v upravnem postopku (Matjaž Remic) – 38/VI/pril
Ni dna? (Hinko Jenull) – 25/33/č
Mrhovinarstvo (Tomaž Pavčnik) – 23/27/č
Pravna ureditev vročanja po ZUP (Božo Grafenauer, Benjamin
Lesjak) – 38/II/pril
Priprava stališč RS za postopke pred Sodiščem ES (Irena Vovk)
– 24/19/č

Vroče linije
Ljubezen extra commercium? (Vesna Bergant - Rakočević) –
24/27/č

Globus (Dean Zagorac) – 16/41/inf

Vzajemni skladi
Velika Britanija
Britanci bi žrtvovali svoje državljanske svoboščine (Dean Zagorac) – 33/29/inf
General Pinochet (spet) ostal brez imunitete (Dean Zagorac) –
27/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 19/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 28/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 37/25/inf
Globus (Dean Zagorac) – 38/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 41/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 29-30/33/inf
Izhodišča za definicijo (Aleš Ferčič) – 29-30/6/č
Novi protiteroristični ukrepi (Dean Zagorac) – 31-32/25/č

Vesolje
Pravna fantastika (Tomaž Pavčnik) – 7/37/č

Vode
Vodovarstvena območja (Adrijana Viler - Kovačič) – 41/12/č

Vojaška dolžnost
Glej Obramba.

Vojaške vaje
Glej Obramba.

Potrebna večina za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni
sklad (Saša Prelič) – 25/8/č
Razlikovanje med vzajemnimi skladi (US RS) – 38/20/odl

Z
Zakonodaja
1. sekcija: Modernizacija prava družb – novela ZGD (Andrej
Čotar) – 41/16/zap
Amandma (Marko Novak) – 29-30/23/č
Demokracija v dobi marketinške diktature (Tomaž Pavčnik) –
27/27/č
Elektronski aktivizem (Alenka Leskovic) – 26/27/č
Informacijski pooblaščenec (Polona Tepina) – 28/19/č
Javni razpis po ZUJIK (Maja Jurič) – 4/13/č
Nadomestilo plače v času začasne zadržanosti z dela (Irena
Žagar) – 26/6/č
Nekonsistentna zakonodaja (Irena Vovk) – 12/32/č
Nomotehnične smernice (Bećir Kečanović) – 8/38/prik
Nova davčna zakonodaja (Andrej Šircelj) – 48/6/č
Novela ZRPJN-C (Andraž Žvan) – 28/11/č
Novi zakon – nove napake? (Igor Manfreda) – 19/8/č
O noveli ZUP-C (Tilen Mihelič) – 2/30/zap
Pravilnik presega meje podzakonskega urejanja (Albin Igličar) –
6/11/č
Predlog ZGD-1: enotirni sistem in neizvršni direktorji (Rado
Bohinc) – 41/6/č
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Reforma prekrškov (Domen Neffat) – 6/20/zap
Romi in enakost pred zakonom (Roman Lavtar) – 1/20/č
Spremembe in dopolnitve ZPIZ-1 (Nataša Belopavlovič) – 26/9/č
Spreminjanje načina plačevanja RTV prispevka (Matej Čujovič) –
16/6/č
ZDSS-1 (Ivan Robnik) – 2/3/uv
ZGD-H (Saša Prelič) – 1/3/uv
ZVOP-1 (Tilen Mihelič) – 16/36/č

Zakonska zveza
Domneva zakonskega očetovstva (Karel Zupančič) – 7/14/č
Dopust za delavca – samohranilca (Martina Šetinc - Tekavc) –
17-18/21/vo
Istospolni partnerji in njihov pravni položaj (Nataša Barlič) –
47/II/pril
Sporazumna razveza zakonske zveze – notarski zapis (Mateja
Končina - Peternel) – 7/15/č
Ugotavljanje zunajzakonske skupnosti – solidarnostna pomoč
(Luka Tičar) – 7/24/vo

Zamudne obresti
III. dnevi civilnega prava (Lojze Ude) – 9/13/č
Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti (Janez
Tekavc) – 9/VII/pril
Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti – replika PP 14-15/05 (Janez Tekavc) – 16/19/mn
Novela zakona o davčnem postopku – iz neustavnosti v
neustavnost? (Aleksij Mužina, Branka Svilar) – 2/14/č
Prepoved anatocizma (Boštjan Rejc) – 9/X/pril
Še o zamudnih obrestih (Tomaž Alič, Branko Resnik) –
14-15/22/mn
Ureditev zamudnih obresti – nujnost ponovne spremembe (Miha
Juhart) – 1/6/č
Zamudne obresti med kapitulacijo in razumom (Blaž Radujko) –
24/13/č
Zamudne obresti v davčnem postopku – vpliv odločitve US RS
na odločanje v upravnem postopku in upravnem sporu
(Aleksij Mužina) – 31-32/6/č
Zamudne obresti za občasne denarne dajatve (Luigi Varanelli) –
47/19/vo

Zapor
Glej še Pripor.
Kaj deluje pri ženskah (Dragan Petrovec) – 31-32/23/č
Število zapornikov raste (Dean Zagorac) – 26/25/č
Uklonilni zapor – slon v trgovini s porcelanom? (Saša Zagorc) –
7/18/č

Zaposlovanje tujcev

Moderne oblike zavarovanja plačil /Renato Vrenčur/ (Matjaž Tratnik) – 23/26/prik
Načelo zaupanja v zemljiško knjigo (Alenka Ratnik) – 37/9/č
Notarski fiduciarni posli (Alenka Ratnik) – 29-30/XIV/pril
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi
(Marko Bošnjak) – 7/16/č

ZDA
Clean Air Act (Boštjan Koritnik) – 23/18/č
Državni načrti implementacije standardov (Boštjan Koritnik) –
25/26/č
Ekološka načela (Boštjan Koritnik) – 8/30/č
Enotnost standardov v ZDA in EU (Boštjan Koritnik) – 24/24/č
Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 16/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 23/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 24/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 25/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 26/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 42/33/inf
Globus (Boštjan Koritnik) – 48/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 14-15/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 17-18/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 21-22/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 29-30/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 31-32/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 35-36/33/inf
Globus (Dean Zagorac) – 44-45/29/inf
Instrumenti okoljskega prava (Boštjan Koritnik) – 17-18/31/č
Kaj (naj) bo poslej drugače? (Matej Accetto) – 13/6/č
Kakšna zdravniška odgovornost? (Andrej Pitako) – 20/16/mn
Lobiranje po Grishamovo (Marko Pavliha) – 14-15/38/prik
Marginalije: Noam Chomsky (Benjamin Flander) – 16/35/č
Odmik od idealne regulacije onesnaževanja (Boštjan Koritnik) –
26/20/č
Okoljski pristop EU (Boštjan Koritnik) – 31-32/24/č
Okoljsko pravo ZDA na prehodu (Boštjan Koritnik) – 14-15/36/č
Omejevanje onesnaževanja vozil (Boštjan Koritnik) – 27/24/č
Prepoved smrtne kazni za mladoletnike (Dean Zagorac) –
8/32/č
Razkrivanje okoljskih informacij (Boštjan Koritnik) – 33/20/č
Razlastitev in okoljsko pravo (Boštjan Koritnik) – 21-22/33/č
Strokovna ekskurzija v ZDA (Andrej Žabkar) – 27/22/zap
Tožba zaradi globalnega segrevanja (Boštjan Koritnik) – 19/24/č
Trgovanje z emisijami (Boštjan Koritnik) – 28/26/č
Ustava ZDA in okoljsko pravo (Boštjan Koritnik) – 20/20/č
Varstvo anonimnosti novinarjevih virov (Matija Žgur) –
44-45/22/č
Značilnosti okoljskih zakonov ZDA (Boštjan Koritnik) – 16/28/č
Znanstvena negotovost (Boštjan Koritnik) – 9/34/č

Glej Tujci, Delovna razmerja.

Zdrastvo

Zapuščina

Dolžnost zasebnikov v javni zdravstveni službi pri izvajanju
dežurstva in nujne medicinske pomoči – 31-32/20/vo

Zapuščina brez dedičev (Karel Zupančič, Viktorija Žnidaršič) –
24/16/č

Zdravila

Zastaranje
Finančna reorganizacija v prisilni poravnavi – pretrganje
zastaranja (Luigi Varanelli) – 42/24/vo

Zavarovalništvo
O antialeatorni naravi zavarovalnih pogodb (kreditnega
zavarovanja) (Miran Jus) – 5/VI/pril
Prenehanje pogodb: poseg v ustavne pravice? (Irena Ilešič Čujovič) – 17-18/12/č

Glej Medicina, Zdravstvo, …

Zdravstveno zavarovanje
Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi
bolezni (Irena Žagar) – 48/16/č
Nadomestilo plače v času začasne zadržanosti z dela (Irena
Žagar) – 26/6/č
Prenehanje pogodb: poseg v ustavne pravice? (Irena Ilešič Čujovič) – 17-18/12/č
Ustavnopravni vidiki urejanja pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja (Iztok Starc) – 44-45/II/pril

Zavarovanje
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Ali je fiduciarna cesija res boljši instrument zavarovanja plačil kot
zastavitev terjatve? (Andrej Ekart) – 26/11/č
Ara – zavarovanje v prometu z nepremičninami (Renato Vrenčur)
– 7/11/č
Finančna zavarovanja v postopkih oddaje javnih naročil (Boštjan
Ferk, Uroš Škufca) – 46/11/č
Garancija (Marko Novak) – 39-40/27/č

Zdravstvo
Kakšna zdravniška odgovornost? (Andrej Pitako) – 20/16/mn
Nepravilno podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje
javne zdravstvene službe (Iztok Starc) – 39-40/VII/pril
Politike na drugih področjih (Dušan Stojanović) – 13/36/č
Pravice delavcev pri dopolnilnem delu (Martina Šetinc - Tekavc) –
2/24/vo
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Pravna reorganizacija javnih zdravstvenih zavodov (Iztok Starc) –
37/VI/pril
Razlogi za objektivno zdravniško odgovornost (Viktor Planinšec) –
4/17/č
Tolmačenje predpisov (Alenka Leskovic) – 43/31/č
Zdravljenje duševno bolnih – kritika odločitve US RS (Lidija
Koman - Perenič) – 37/II/pril

Zemljišča
Stavbna pravica – predmet, odsvojitev, podaljšanje, delitev
(Matjaž Tratnik) – 3/II/pril

Zemljiška knjiga
Ali je ureditev zaznambe spora v ZZK-1 ustrezna? – replika na
19/05 (Renato Vrenčur) – 23/11/č
Načelo zaupanja v zemljiško knjigo (Alenka Ratnik) – 37/9/č
Nevestno delo pooblaščencev in zaostanki v z.k. (David
Premelč) – 9/15/č
Novosti ZZK-1 (Minka Alagič) – 6/20/zap
Oddaljen vpogled (Irena Vovk) – 12/14/č
Postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine (Renato Vrenčur) –
28/15/č
Predznambe in zaznambe (Renato Vrenčur) – 3/VIII/pril
Zaznamba spora po ZZK-1 (Tomaž Mavri) – 19/12/č
Zemljiškoknjižno dovolilo (Romana Gajšek) – 29-30/II/pril

Zgodovina
Delovanje prava brez države (Jernej Juren) – 38/26/zap
O problemih tolerance (Janez Kranjc) – 25/30/zap
Rabljev zamah (Marko Kambič) – 16/38/prik
Zamuditi na konec zgodovine (Benjamin Flander) – 35-36/31/inf

Ž
Ženske
Človekove pravice žensk – uvodna pojasnila in dokumenti (Katja
Filipčič) – 2/36/prik
Dostop do splava (Metka Naglič) – 48/24/č
Kaj deluje pri ženskah (Dragan Petrovec) – 31-32/23/č
Pravnofilozofska obravnava pozitivne diskriminacije (Benjamin
Flander) (Ciril Ribičič) – 2/38/prik
Sodnice (Hinko Jenull) – 28/29/č
Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad
ženskami (Robert Miklavčič) – 31-32/14/č

Živali
Pooblastila lovskega čuvaja (Miroslav Žaberl) – 43/17/č

avtorsko kazalo
Matej Accetto
Kaj (naj) bo poslej drugače? – 13/6/č
Kako (s)hoditi v Evropi? – 19/30/prik
Gašper Adamič
Delavnica: Delovna razmerja in sodna praksa – 6/22/zap
Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba –
4/26/zap
Študentje na obisku sedeža SE – 17-18/30/č
Metka Ahtik
Gospodarski forum – 9/34/č
Tolar in evro v obdobju 2006–2007 – 49-50/17/č
Minka Alagič
Informacija javnega značaja – 12/36/zap
IT med pravniki – 21-22/36/zap
Izredne razmere – 16/34/zap
Novosti ZZK-1 – 6/20/zap
O ZP-1 – 2/30/zap
Tomaž Alič
Še o zamudnih obrestih – 14-15/22/mn
Matjaž Ambrož
Zakaj potrebujemo dve vrsti skrajne sile? – 43/13/č
Zakonski opisi kaznivih dejanj, ki vsebujejo pojem »protipravno«
– 42/16/č
Anže Arko
Uspeh v Bratislavi – 24/26/zap
Alenka Artač-Prinčič
Za ratifikacijo konvencije MOD št. 144 – 26/10/č
Matej Avbelj
Demokratično življenje Unije – 10-11/61/č
Evropska ustava res v rokah suverena? – 2/6/č
Evropski univerzitetni inštitut – 35-36/26/č
Evropski ustavni moment z napako – 23/6/č
Konceptualne posebnosti delovanja EP – 13/42/č
Nediskriminacija in državljanstvo – 10-11/30/č
Nov trend zaščite manjšin v EU ali ne? – 34/18/odl
Pravice študenta kot evropskega državljana – 26/0/pril
Prednosti, slabosti in potrebne reforme pravnega izobraževanja –
43/20/č
Razpisni pogoji za štipendiranje s strani države v luči
prava EU – 37/20/odl
Reforma študija prava v Sloveniji – 26/0/pril
Zakaj Evropa (še vedno) potrrebuje ustavo? – 48/3/uv

Žrtev
Beli obroč Slovenije (Vlasta Nussdorfer) – 8/33/č
Kult žrtve (Metoda Crnkovič) – 48/26/prik
Naše deklice z vžigalicami (Sara Pernuš) – 48/19/prik
Nov sklad za žrtve kaznivih dejanj (Dean Zagorac) – 44-45/16/č
Odškodnine žrtvam naklepnih (nasilnih) dejanj v EU (Gordana
Zalaznik) – 20/12/č
Restorativna pravičnost in položaj žrtve v kazenskem pravu
(Damijan Florjančič) – 2/16/č
Uveljavljanje odškodnine na podlagi ZOZKD (Gordana
Zalaznik) – 44-45/12/č
Zakaj potrebujemo dve vrsti skrajne sile? (Matjaž Ambrož) –
43/13/č

Župan
K »Strožja odgovornost pravnikov« (Janko Marinko) – 6/16/mn
K vprašanju o pravni zmoti (Ljubo Bavcon) – 8/I/pril
Kako se vrhovno sodišče igra najšibkejši člen (Andrej Berden) –
7/30/mn
Noveli ZLS-M in ZLV-E (Roman Lavtar) – 33/10/č
O nezdružljivosti javnih funkcij (Božidar Veljković) – 16/24/mn
Strožja odgovornost pravnikov (Andrej Berden) – 3/19/č

Samo Bardutzky
Avtorsko pravo v digitalni dobi – 44-45/25/č
Ekonomska analiza prava – 39-40/28/č
Implementacija acquisa na področju azila – 43/30/č
Pogodba o izobraževanju – 46/20/č
Upravno poslovanje – 47/27/č
Uvod v pravno pisanje /Marko Novak/ – 41/27/prik
Nataša Barlič
Istospolni partnerji in njihov pravni položaj – 47/0/pril
Ljubo Bavcon
K vprašanju o pravni zmoti – 8/0/pril
Neodvisni sodnik – pogoj za našo svobodo in pravno varnost –
38/3/uv
Janja Bedrač
Evropsko pravo varstva potrošnikov ali European Consumer Protection Law – 21-22/0/pril
Izobraževanje pravnikov – 2/32/č
Nova arhitektura pravnih aktov EU – 10-11/16/č
Pravice pri čezmejnem izobraževanju oseb v EU – 26/0/pril
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Pravni priročnik za trženje – 37/22/prik
Prirejanje iger na srečo v EU – 2/0/pril
Skupna zunanja in varnostna politika – 10-11/65/č
Vpliv evropske delniške družbe na nacionalne ureditve delavske
participacije – 48/0/pril
Zaključen četrti razpis za ad hoc sodnika – 2/33/č
Ivan Bele
Storitev kaznivega dejanja po 311. členu KZ v tujini (3.) –
1/17/č
Damjan Belič
Povečanje osnovnega kapitala d. d. z izdajo novih delnic –
6/6/č
Vinkulacija delnic – 31-32/9/č
Nataša Belopavlovič
Bolniška odsotnost ob poteku odpovednega roka – 47/19/vo
Delovno razmerje za določen čas – 37/17/vo
Določanje disciplinskih sankcij v podjetniški KP – 19/20/vo
Imenovanje in razrešitev direktorja zavoda – 26/17/vo
Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja – 38/18/vo
Izraba letnega dopusta – razlaga 163. člena ZDR – 43/23/vo
Izvršljivost notarskega zapisa – 41/20/vo
Kdo naj zastopa delodajalce? – 9/28/č
Kolektivne pogodbe – včeraj, danes, jutri – 46/3/uv
Konkurenčna klavzula – 23/19/vo
Neizplačevanje nadomestila plače in dodatka za delovno dobo –
34/16/vo
Odmera in izraba letnega dopusta v primeru bolniškega staleža
– 41/20/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odpravnina v primeru, ko
delavec izpolnjuje pogoje za upokojitev – 39-40/23/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti –
25/22/vo
Odpoved PZ delavcu – neupravičena odsotnost z dela –
19/20/vo
Odpoved PZ s ponudbo nove, neustrezne zaposlitve – 41/20/vo
Odpravnina v primeru odpovedi PZ s ponudbo nove pogodbe –
42/24/vo
Opis del delovnega mesta – 47/19/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – 49-50/32/vo
Porodniška odsotnost – pravica do izrabe letnega dopusta –
43/23/vo
Ratifikacija konvencije MOD, št. 154 o spodbujanju kolektivnega
pogajanja – 49-50/29/č
Solidarnostna pomoč – 48/18/vo
Solidarnostna pomoč – 43/23/vo
Sorazmerni čas malice – 48/18/vo
Spremembe in dopolnitve ZPIZ-1 – 26/9/č
Spremembe plačnega sistema – 12/29/č
Spremembe zakona o zaposlovanju in delu tujcev – 41/14/č
Teorija s prakso – 17-18/34/prik
Trajanje letnega dopusta – 37/17/vo
Uskladitveni dodatek – 27/17/vo
Uskladitveni dodatek – 29-30/22/vo
Uveljavljanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine po
prejšnjih predpisih – 49-50/32/vo
Začasno »posojanje delavcev« – 21-22/24/vo
ZGD z uvodnimi pojasnili – 16/37/zap
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Vesna Bergant-Rakočević
Bernik proti Mladini – 47/13/č
Bolečine po Petku – 37/23/inf
Doping v športu – 7/33/zap
Gozdni Joža – 34/23/inf
Ljubezen extra commercium? – 24/27/č
Miss IURA 2005 (ali vpliv pravnikov na elektronsko miško) –
46/27/inf
Neprevodnost medijev za pravna vprašanja – 8/41/č
Odbojka na mivki pred sodiščem – 23/16/č
Odgovornost za škodo JLA – 29-30/11/č
Plačaj in smučaj – 3/25/č
Pravilnik FIFA o agentih igralcev – 17-18/19/č
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine kot tožba –
35-36/13/č
Relativnost športnih rezultatov – 5/16/č
Šport v ustavi – 10-11/75/č
Športna arbitraža – 27/26/č
Zadeva Simutenkov – 21-22/29/č
Zavest o lastni nevrednosti – 16/3/uv
Sonja Bien
Neznosna lahkost izmikanja zakonu – 16/15/mn
Več prednosti v združenem organu – 48/20/č
Saša Blatešič
Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove – 21-22/22/č
Maja Bogataj-Jančič
Licence Creative Commons – 39-40/20/č
Rado Bohinc
Predlog ZGD-1: enotirni sistem in neizvršni direktorji – 41/6/č
Razmejitev nadzora med ministrom in tožilcem – 34/13/č
Marko Bošnjak
Hišna preiskava v stanovanju z več solastniki – 24/22/vo
Majhen pomen dejanja – 26/24/prik
O novih zamislih za kazenskopravno obravnavanje nasilja –
31-32/12/č
Občutljivost za človekove pravice – 47/3/uv
Preureditev pravnih sredstev v kazenskem postopku – 34/0/pril
S pravom nad terorizem – 33/3/uv
Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi –
7/16/č
Kristina Božič
Mednarodno sodišče tudi za Rdeče Kmere – 21-22/32/č
MKS: Kmalu prva obtožnica – 38/22/č
Poplava človekovih pravic? – 49-50/42/zap
ZN: Genocida v Sudanu ni bilo – 7/31/č
Barbara Brezigar
Državno tožilstvo kot institucija pravne države – 23/3/uv
Boštjan Brezovnik
Upravni postopek in upravni spor – 25/35/prik
Irena Brinar

Aleksandra Belšak
Besedne zveze – 6/23/č
Jezikovna pragmatika v jeziku medijev – 1/39/č
Pišimo po domače, kadar je mogoče – 24/25/č
Pogovorni frazemi v javnih besedilih (3.) – 17-18/29/č
Svojilni in vrstni pridevnik – sredstvo ločevanja splošne
(skupinske) pripadnosti ter pripadnosti – 5/31/č
Uporaba jezikovnih priročnikov – 23/23/č
Vdor pogovornih značilnosti v knjižni jezik (2.) – 14-15/33/č
Vdor značilnosti govorjenega jezika v knjižni jezik – 12/35/č
Vezljivost glagola in predmeta v daljših povedih – 2/39/č

Naj živi razprava! – 13/3/uv

Andrej Berden
Kako se vrhovno sodišče igra najšibkejši člen – 7/30/mn
Sodni penali (2.) – 9/0/pril
Strožja odgovornost pravnikov – 3/19/č

Marko Brus

Maja Brkan
C-304/02, Komisija proti Franciji: Neizvršitev sodbe Sodišča ES
o neizpolnitvi obveznosti države – nova pravna vprašanja in
razvoj sodne prakse – 43/0/pril
Sankcije proti tretjim državam – 29-30/20/odl
Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXV – 46/25/prik
David Brozina
Zaposlovanje in socialna politika – 10-11/71/č

Načela evropskega odškodninskega prava – 46/0/pril
Predlog evropske uredbe o opominjevalnem postopku –
39-40/12/č

PPkazalo/05

1/9/06

5:15 PM

Page 31

pravna praksa – 2005

Avtorsko kazalo

Miro Cerar

Miodrag Đorđević

Odgovor na kritiko mag. Krivica – 14-15/17/mn
Slovo od predhodnega zakonodajnega referenduma? – 9/8/č
URS in PUE: Usklajevanje Ustave RS z Ustavo za Evropo? –
10-11/6/č

O insolvenčnem pravu – 23/17/č

Urša Chitrakar

Andrej Ekart

Javno posojanje avtorskih del in knjižnično nadomestilo –
8/18/č

Ali je fiduciarna cesija res boljši instrument zavarovanja plačil kot
zastavitev terjatve? – 26/11/č

Metoda Crnkovič

Aleš Ferčič

Kult žrtve – 48/26/prik

delitev tveganj med partnerjema – 39-40/15/č
Izhodišča za definicijo – 29-30/6/č

Vesna Cukrov
Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil? (1.) –
21-22/17/mn

Srečko Đurov
Simulacija: arbitraža – 19/25/č

Boštjan Ferk

Stališča 11. sekcije Posebne pogodbe o zaposlitvi – 43/15/zap

Finančna zavarovanja v postopkih oddaje javnih naročil –
46/11/č
Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil? –
20/3/uv

Lana Cvikl

Andrej Ferlinc

Prevzgojni dom Radeče – 25/20/č

Evropski urad za boj proti finančnim goljufijam – 17-18/17/č

Janez Čebulj

Katja Filipčič

Odločba US RS, št. U-I-65/05, z dne 29. 9. 2005 – 41/22/č
Pravni interes – kako ali kdaj? – 3/3/uv
Tiskovno sporočilo: odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9.
2005 – 41/24/odl

Človekove pravice žensk – uvodna pojasnila in dokumenti –
2/36/prik

Aleksej Cvetko

Anja Čerin
Ex lege prenehanje delovnega razmerja vojaškim osebam –
odziv na sklep US RS – 35-36/0/pril
Aleksander Čičerov
Mednarodno pravo – 42/30/prik
Moderno pogodbeno pravo in praksa – 12/38/prik
Vladavina prava – 49-50/38/č
Andrej Čotar
»Evolucija« pogodbenega prava – 14-15/32/zap
1. sekcija: Modernizacija prava družb – novela ZGD – 41/16/zap
Arbitraža in mediacija – 42/17/zap
Mednarodna prodajna pogodba – ob 25-letnici Dunajske konvencije – 42/17/zap
Matej Čujovič
Avtorstvo Renskih nimf – 28/17/č
Spreminjanje načina plačevanja RTV-prispevka – 16/6/č
Vojko Čujovič
Preračun presežka ur ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi (2.) –
8/21/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju PZ (4.) – 12/25/vo

Benjamin Flander
Globalizacija, hegemonija in pravo – 35-36/24/zap
Marginalije: Noam Chomsky – 16/35/č
Zamuditi na konec zgodovine – 35-36/31/inf
Damijan Florjančič
Kazenski postopek – kam sedaj? – 38/13/č
Restorativna pravičnost in položaj žrtve v kazenskem pravu –
2/16/č
Primož Gabrič
Prisilna poravnava – 46/6/č
Romana Gajšek
Zemljiškoknjižno dovolilo – 29-30/0/pril
Aleš Galič
Doktorska dizertacija: Predhodno odločanje po 234. členu PES
– 2/35/zap
Teodora Glušič Terbovc
Sodniki – kamen spotike? – 49-50/21/č
Blaž Golob
Evropsko nogometno prvenstvo – 25/32/č

Bojan Dobovšek

Neda Golobič

Tožilci in sodobna kriminalistika – 21-22/19/č

Javna uslužbenka – določitev plače – 12/25/vo
Javna uslužbenka – prenos napredovanj – 5/26/vo
Javni uslužbenec – strokovni izpit – 8/21/vo
Ocenjevanje uradnikov – 9/25/vo

Mile Dolenc
Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod – 38/6/č
Objektivna ali subjektivna razlaga pogodb v našem obligacijskem
pravu? – 27/0/pril

Primož Gorkič
Ob predlogu novele ZKP-G: pridržki k pridržanju – 34/0/pril

Anita Dolinšek
O odpovedi pravnemu sredstvu zoper odločbe geodetske uprave
– 24/0/pril
Dušan Dougan
Podjetnik in njegovi dolgovi po stečaju – 1/9/č
Gašper Dovžan

Mato Gostiša
Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje – 43/6/č
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – 27/0/pril
Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega
kota (2.) – 35-36/17/č
Zavrnitev soglasja sveta delavcev k predlagani odločitvi –
43/23/vo

Listina temeljnih pravic – 10-11/27/č
Božo Grafenauer
Matjaž Dovžan
Reforma azilnega postopka? – 4/18/č

Pravna ureditev vročanja po ZUP – 38/0/pril
Seznam javnih naročnikov – 8/8/č
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Suzana Gril
Procesnopravne določbe ZP-1 (2.) – 5/11/č
Procesnopravne določbe ZP-1 (3.) – 9/22/č
Procesnopravne določbe ZP-1 (4.) – dokazni postopek in sodba
– 27/11/č
Procesnopravne določbe ZP-1 (5.) – stroški postopka ter redna
in izredna pravna sredstva – 48/9/č
ZP-1 s komentarjem – 7/34/prik
Anton Grilc
Odškodninska odgovornost za kršitve ZPre – 19/0/pril
Peter Grilc
Notranji trg – (gospodarski) hard core po Pogodbi o Evropski
uniji – 13/10/č
Manja Grosek
Odškodninska odgovornost za teroristične napade – 33/8/č
Želimir Gržančić
Možnosti tujih državljanov za pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah na Hrvaškem – 20/0/pril
Minu A. Gvardjančič
Mednarodna pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti – 28/9/č

Stečaj potrošnikov in prezadolženost prebivalstva – 7/0/pril
Valerija Jelen-Kosi
Etična načela za delovanje mediatorjev – 5/6/č
Hinko Jenull
Botri pravnega biznisa – 35-36/3/uv
Alzheimerjev sistem – 6/25/č
Lov za izgubljenim zakladom – 1/41/č
Mami, glej me! – 20/25/č
Ni dna? – 25/33/č
Po čem bo sojenje v razumnem roku? – 41/31/č
Pravosodni neoliberalizem? – 12/3/uv
Predsedniki, čas je za odhod – 47/29/č
Sodnice – 28/29/č
Volilna pravica za državnotožilski svet – 1/23/č
Darko Jerše
Poceni overitve ne bodo poceni – 3/10/č
Še nekaj dejstev o upravnih overitvah – 5/14/mn
Franci Ježek
Analiza stroškov prekrškovnega postopka – 35-36/13/č
Analiza kazni za napačno parkiranje – lisice – 49-50/13/č
Sašo Jovanovič

Alen Hodnik
Nove volilne tehnologije – 19/28/zap
Oddaljeno internetno glasovanje – 43/18/č
Beti Hohler
Izjemen uspeh na Jessup Moot courtu – 19/26/zap
Problem definicije terorizma – 33/6/č
Zapis običajnega humanitarnega prava – 46/22/č
Zmaga ekipe ljubljanske PF – 48/24/zap
Borut Holcman
Koliko regij? – 29-30/3/uv
Albin Igličar
Kakšen naj bo pravni študij? – 24/6/č
Pravilnik presega meje podzakonskega urejanja – 6/11/č
Jože Ilc
Razveljavitev 34. poslovnika Državnega sveta – 14-15/29/č
Marko Ilešič
Pravniško društveno življenje v Evropi – 41/30/zap
Tomaž Ilešič
Zunanjepolitično delovanje EU – 10-11/68/č
Irena Ilešič-Čujovič
Prenehanje pogodb: poseg v ustavne pravice? – 17-18/12/č
Davorin Ivančič
Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij –
1/12/č

Korporacijska delinkvenca – 43/15/zap
Miha Juhart
Ureditev zamudnih obresti – nujnost ponovne spremembe –
1/6/č
Jernej Juren
2. okrogla miza Politika in pravo – 41/16/zap
2. sekcija Odnos med Evropskim sodiščem in nacionalnim sodstvom: nova ustavna arhitektura? – 41/16/zap
Članstvo Hrvaške v EU – 14-15/35/č
Delovanje prava brez države – 38/26/zap
Ekonomska analiza prava – 39-40/28/č
Kako kaznovati z besedami? – 23/24/č
Medicina in pravo – 1/38/č
Osnovne vrednote in prihodnost EU – 19/28/zap
Pravo in birokracija – 42/17/zap
Proporcionalni model kaznovanja – 2/34/č
Sodišča obvladujejo pripad in zmanjšujejo zaostanke – 2122/27/č
Spreminjajoča se narava svetovne ekonomije – 16/36/č
Zastonj software in smrt lastninske kulture – 5/25/č
Maja Jurič
Javni razpis po ZUJIK – 4/13/č
Javni poziv in javni razpis po ZUJIK – 16/13/č
Miran Jus
O antialeatorni naravi zavarovalnih pogodb (kreditnega zavarovanja) – 5/0/pril
Vesna Juvan-Gotovac
Občinski predpisi o prekrških – 29-30/8/č

Šime Ivanjko
Dušan, hvala ti – 44-45/3/In memoriam
Nujnost strokovnega objavljanja – 31-32/3/uv
Okrogla miza insolvenčni postopki – 42/17/zap
Pojma zasebna družba ne poznamo – 27/9/č
Dunja Jadek-Pensa
Pravo EU pred slovenskimi sodišči – 21-22/38/prik

Miran Kalčič
Delovni invalid – ponudba neustreznega dela – 27/17/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu – zagotovitev
dela pri drugem delodajalcu – 26/17/vo
Pomen sistemizacije in izjave o varnosti z oceno tveganja za
določanje primernih delovnih mest za invalide – 44-45/7/č
Marko Kambič
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Vid Jakulin
Ali je nadzor prometa s sistemom Provida zakonit? – 12/21/č
Trgovanje na podlagi zaupnih notranjih informacij (insider trading) – 23/0/pril

Rabljev zamah – 16/38/prik

Matjaž Jan
Prodajna cena in ustavitev izvršbe – 1/10/č

Vladimir Kavčič

Rastislav Kanižar
Ocenjevanje uradnikov – 1/22/č

Kultura in pravo – 4/3/uv
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Bećir Kečanović

Boštjan Koritnik

Cena sprevržene ideje o policijski avtonomiji – 35-36/18/č
Nadzor nad policijo v predkazenskem postopku – 44-45/15/č
Nomotehnične smernice – 8/38/prik
Policijski ukrep prepoved približevanja – 27/15/č
Za boljše obvladovanje gospodarske kriminalitete – 27/22/zap

Clean Air Act – 23/18/č
Dogodki – izjave … od 13. do 19. 9. – 37/24/inf
Dogodki – izjave … od 20. 9. do 3. 10. – 38/28/inf
Dogodki – izjave … od 29. 11. do 5. 12. – 47/28/inf
Dogodki – izjave … od 4. do 8. 10. – 39-40/32/inf
Dogodki – izjave … od 6. do 12. 12. – 48/28/inf
Dogodki – izjave … od 13. do 19. 12. – 49-50/44/inf
Državni načrti implementacije standardov – 25/26/č
Ekološka načela – 8/30/č
Enotnost standardov v ZDA in EU – 24/24/č
Globus – 48/29/inf
Globus – 49-50/45/inf
Instrumenti okoljskega prava – 17-18/31/č
Novinarji so četrta oblast – 1/37/č
Odmik od idealne regulacije onesnaževanja – 26/20/č
Okoljski pristop EU – 31-32/24/č
Okoljsko pravo ZDA na prehodu – 14-15/36/č
Omejevanje onesnaževanja vozil – 27/24/č
Označevanje izdelkov v EU – 38/24/č
Pogovor s dr. Cliffordom Rechtschaffenom – 29-30/28/č
Pravo naj bo politiki protiutež – okrogla miza – 49-50/25/zap
Projekt Lukenda za odpravo sodnih zaostankov – 49-50/23/č
Razkrivanje okoljskih informacij – 33/20/č
Razlastitev in okoljsko pravo – 21-22/33/č
Slavnostno ob dnevu ljubljanske PF – 17-18/0/zap
Slovenska samobitnost v luči PUE – 17-18/24/zap
Težava ni slaba ureditev, pač pa neureditev – 6/12/č
Tožba zaradi globalnega segrevanja – 19/24/č
Trg ne (more) zavarovati okolja – 7/32/č
Trgovanje z emisijami – 28/26/č
Tri ogrodja okoljskih odločitev – 12/34/č
Ustava ZDA in okoljsko pravo – 20/20/č
Značilnosti okoljskih zakonov ZDA – 16/28/č
Znanstvena negotovost – 9/34/č

Erik Kerševan
Instrukcijski rok – 49-50/32/vo
Reforma reforme javne uprave – 9/3/uv
Uporaba procesnih pravic strank v upravnem postopku na drugi
stopnji – 3/8/č
Boštjan Kežmah
Elektronske notarske storitve – 28/0/pril
Sadeži informacijske tehnologije – 28/3/uv
Urška Kežmah
Elektronske notarske storitve – 28/0/pril
Interdisciplinarnost – 28/0/pril
Marko Kirn
Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi – 19/17/č
Irena Kleindienst
Sodni penali (2.) – 9/0/pril
Gregor Klemenčič
Kako naprej, če PUE na referendumu pade? – 21-22/6/č
Oliver Kljajić
Druga konferenca MATRA – 12/30/č
K večji učinkovitosti sodišč – 2/26/č
Rajko Knez
Bolkensteinova direktiva o storitvah – 14-15/3/uv
Študijski obisk na Sodišču ES – več kot le prijetna izkušnja –
48/22/zap
Vid Kobe
Razvoj koncepta neposrednega učinka – 14-15/0/pril
Peter Kodermac
Račun kot izvršilni naslov – pobuda za spremembo zakonodaje
– 46/8/č
Neža Kogovšek
Dosežki haaškega sodišča – 38/22/č
Pravičnost v nevarnosti? (I.) – 4/21/č
Pravičnost v nevarnosti? (II.) – 5/23/č
Nataša Komac
Enakopravnost pogodbenih strank pri pogodbah v okviru
delovnega razmerja – 27/0/pril
Lidija Koman-Perenič
Zdravljenje duševno bolnih – kritika odločitve US RS – 37/0/pril
Mateja Končina-Peternel
Sporazumna razveza zakonske zveze – notarski zapis – 7/15/č
Šola in otrokove pravice – 5/30/prik
Kristijan Anton Kontarščak
Ali lahko uprava d. d. prekliče skupščino ali umakne točko
dnevnega reda na skupščini? – 43/26/vo
Davčni vidik povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe –
8/110/č
Družba mati in hčerinske družbe – 47/19/vo
Ničnost izvolitve člana nadzornega sveta – 35-36/22/vo
Odpoklic direktorja in pogodba o poslovodenju – 33/18/vo
Vključene družbe – posebnosti vključitve d. d. v d. o. o. –
23/9/č

Maja Koritnik
Postopek v primerih državnih pomoči – nadzor nad dodeljevanjem novih pomoči – 14-15/0/pril
Damjan Korošec
Stališča 6. sekcije Kazensko pravo Evropske unije – 41/17/zap
Etelka Korpič-Horvat
Sistematizacija delovnih mest – 43/27/zap
Sara Koršič
Aktivna legitimacija članov skupine ponudnikov v revizijskih
postopkih – 42/28/č
Peter Kos
Pravna zaščita računalniških programov – 4/0/pril
Matjaž Kovač
Davčna obravnava bonitet fizičnih oseb – 42/13/č
Olajšave pri odmeri dohodnine – 9/17/č
Spremembe postopka oddaje javnega naročila – direktive EU –
19/10/č
Subjekti in viri obdavčevanja fizičnih oseb po ZDoh-1 – 5/15/č
Polona Kovač
Nova uredba o upravnem poslovanju – 12/18/č
Obrazložitev upravne odločbe kot instrument pravne države –
37/6/č
Uporaba ZUP-C v izvršilnih postopkih na centrih za socialno
delo – 8/16/č
Uprava med politiko in stroko – 42/22/č
Blaž Kovačič
Omejevalni ukrep prepovedi približevanja – nujna zadeva v
skladu z ZS? – 37/12/č

Marcel Koprol

Nevenka Kovačič

Ustava za Evropo – uveljavitev resničnih sprememb – 10-11/3/uv

Potrebujemo pravo reformo – 21-22/18/č
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Nina Koželj

Benjamin Lesjak

Človekove pravice in globalizacija – 31-32/26/zap

Pravna informatika mora ostati – 29-30/17/č
Pravna ureditev vročanja po ZUP – 38/0/pril
Simulacija: arbitraža – 19/25/č

Gregor Krajc
Institucije Unije: Evropska komisija – 10-11/57/č
Institucije Unije: Evropski svet in Svet ministrov – 10-11/54/č
Institucije Unije: Posvetovalni organi Unije – 10-11/56/č
Temeljna določila – 10-11/12/č

Primož Lesjak
Prevzgojni dom Radeče – 25/20/č
Alenka Leskovic

Robert Krajnc
Korupcija in politika – 47/26/inf
Darja Novak Krajšek
Predlog sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP – 8/13/č
Suzana Kraljić
Nujni deleži – 28/22/vo
Janez Kranjc
Bolonjska reforma kot prilika ali kot nepotrebna nadloga? –
20/6/č
Kakšen naj bo pravni študij? – 24/6/č
O problemih tolerance – 25/30/zap
Vesna Kranjc

Deregulacija – 2/41/č
Elektronski aktivizem – 26/27/č
Igla v senu – 38/27/č
Ko se oblast spozabi – 8/3/uv
Moja zgodba – 48/27/č
Na potezi je gospa B. B. – 14-15/39/č
Posameznik proti javnosti – 21-22/37/č
Tolmačenje predpisov – 43/31/č
Vsakomur svoja lekcija – 31-32/27/č
Mateja Likozar-Rogelj
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja? (2.) –
14-15/16/mn
Nataša Logar

Do večje učinkovitosti sodišč z reformo vodenja in poslovanja –
35-36/30/č
Evropsko civilno procesno pravo – 42/17/zap
Fotografija in osebnostne pravice – 16/0/pril
Inštitut za mediacije – 29-30/30/zap
O liberalizaciji pravosodja – 25/24/zap

Besedni red: kje je kateri pridevnik? – 47/25/č
Besedni red: kje so naj, že , bi mi, se….? – 48/23/č
Besedni red: kje zapišem novo informacijo? – 44-45/23/č
Kaj imata skupnega zobozdravnik in avtocesta? (1.) – 31-32/25/č
Kaj imata skupnega zobozdravnik in avtocesta? (2.) – 33/21/č
Kako je že s tem pri opombah in navedkih? – 38/25/č
Kako naj navedem spletni vir? – 39-40/29/č
Kar mi pripada, je pripad? – 34/21/č
Kje so podatki o uradnih imenih, naslovih in nazivih? – 43/27/č
Slovenisti(ka) in pravo: nekaj resnic in zmot, predvsem pa novoletnih želja – 49-50/3/uv

Simona Krejan

Matija Longar

Patent Skupnosti in njegova uresničitev – 49-50/18/č

Lukenda proti Sloveniji – 41/26/odl

Tadeja Kremzer

Igor Manfreda

Sistem priznavanja in vrednotenja izobraževanja na področju
visokega šolstva – 26/0/pril

Novi zakon – nove napake? – 19/8/č

Mednarodna prodajna pogodba – 42/17/zap
Podružnica tuje družbe – ponudnik v postopku – 4/16/č
Seznam javnih naročnikov – 8/8/č
Katarina Krapež

Janko Marinko
Barbara Kresal

K “Strožja odgovornost pravnikov” – 6/16/mn

Ratifikacija konvencije MOD, št. 95 o varstvu plač – 3/12/č
Znižanje osnovne plače – 2/19/č

Tomaž Marušič

Matevž Krivic

Varnost na smučiščih in žičniških napravah – 5/18/č
Za enotno pravno ureditev varnosti na smučiščih – 49-50/34/č

Hudo zgrešena kritika odločbe Ustavnega sodišča – 12/6/mn
Gruša Matevžič
Eva Kuhelj
Posebno sodišče za Sierra Leone na poti k ljudem – 28/20/č

Ali mora državna pomoč po 87(1). členu PES izvirati iz državnih
sredstev – 14-15/0/pril

Jože Kuhelj

Tomaž Mavri

Novosti pri usklajevanju pokojnin – 34/14/č
Višina odpravnine ob upokojitvi – 8/21/vo

Motenje posesti stvarne služnosti po SPZ – 43/9/č
Prepoved razpolaganja z nepremičninami po 88. členu ZDen –
47/9/č
Zaznamba spora po ZZK-1 – 19/12/č

Bojan Kukec
Delovni spori – 3/22/prik
Mediacije v JV Evropi – 48/21/č
Odvetništvo ni nebodigatreba družbeni okrasek – 25/32/č
Slovensko odvetništvo – 29-30/21/prik

34

Tea Melart
Uporaba nedovoljenih dokazov v upravnem postopku – 9/19/č

Janez Kušar

Božidar Merc

Inšpekcijske službe v občinah – 31-32/0/pril
Nejasnosti v postopku o prekrških prekrškovnega organa –
16/11/č
Pooblastila občinskim redarjem – 25/12/č

Razsojevalni pogled na novi zakon o delovnih in socialnih
sodiščih – 12/0/pril
Svoboda medijev (1.) – 25/6/č
Svoboda medijev (2.) – 26/15/č

Roman Lavtar

Aleš Mercina

Financiranje občin – 27/6/č
Noveli ZLS-M in ZLV-E – 33/10/č
Romi in enakost pred zakonom – 1/20/č
Spremembe zakona o financiranju občin – 42/12/č

Poplava človekovih pravic? – 49-50/42/zap
Gorazd Meško
Tožilci in sodobna kriminalistika – 21-22/19/č
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Tina Metelko
Uvozniki alkoholnih pijač v EU kot protagonisti razvoja prostega
pretoka blaga – 43/0/pril
Drago Mežnar
Dušan, ne bom te pozabil – 46/4/In memoriam
Sodelovanje delavcev pri delitvi dobička – iluzija ali realna
nujnost? – 48/0/pril
Tilen Mihelič
O noveli ZUP-C – 2/30/zap
ZVOP-1 – 16/36/č
Robert Miklavčič
Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad
ženskami – 31-32/14/č
Siniša Mitrović
Postopek skupnega dogovora – pomanjkljivosti zakona –
29-30/13/č
Andreja Mrak
Protizakonit odvzem prostosti – 23/15/č
Jasna Murgel
Izvrševanje sodb ESČP – 29-30/18/č
Prepoved diskriminacije v pravnem redu EU – 35-36/0/pril
Slovenija v letu 2005 predseduje OVSE – 2/29/č
Ana Mušič
Državne pomoči na področju storitev v javnem interesu –
14-15/0/pril
Aleksij Mužina
Izhodišča nove ureditve javnega naročanja in naročanja na infrastrukturnem sektorju – 33/0/pril
Komunalni prispevek – 25/15/č
Novela zakona o davčnem postopku – iz neustavnosti v
neustavnost? – 2/14/č
Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil – 6/3/uv
Sprememba položaja pripravljalca razpisne dokumentacije? – 1415/13/č
Ureditev javno-zasebnega partnerstva – 17-18/9/č
Vpliv postopka izbire koncesionarja na veljavnost koncesijske
pogodbe – 20/9/č
Zamudne obresti v davčnem postopku – vpliv odločitve US RS
na odločanje v upravnem postopku in upravnem sporu –
31-32/6/č
Metka Naglič
Dostop do splava – 48/24/č
Ines Najvirt
Ugovor petitorium absorbet possessorium v posestni pravdi –
21-22/10/č
Domen Neffat
Reforma prekrškov – 6/20/zap
ZDSS-1 – 8/36/zap
Sebastian Nerad
Zgrešena kritika odločbe US – 17-18/26/mn
Aleš Novak
Argumentacija v pravu – 28/30/prik
Barbara Novak
Reforma družinskega prava – 42/17/zap
Marko Novak
Amandma – 29-30/23/č
Arbitraža – 14-15/31/č
Bar – 25/27/č
Certiorari – 23/21/č
Dispozitivnost – 21-22/31/č
Dokaz in dokazno sredstvo – 4/25/č
Etažna lastnina – 41/25/č

Avtorsko kazalo

Ex parte – 46/19/č
Garancija – 39-40/27/č
Izvršba – 2/31/č
Ločitvena teza – 26/21/č
Načelo subsidiarnosti? – 6/19/č
Napake volje – 35-36/23/č
Napeljevanje – 42/27/č
O ustavnih razsežnostih poslanske imunitete – 2/10/č
O, ta prepotrebna praktičnost in pragmatizem –
49-50/40/mn/prik
Ob »prevodu« ustave – 13/44/č
Obravnava – 28/25/č
Obrekovanje – 3/21/č
Obresti – 34/17/č
Odlok – 8/27/č
Oporoka – 37/19/č
Opravljanje – 5/27/č
Pogodbena kazen – 12/33/č
Pravna varnost – 7/29/č
Predlog zakona (II) – 43/25/č
Preložitev in prekinitev – 24/21/č
Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari – 47/21/č
Prokura – 20/21/č
Retroaktivnost – 44-45/21/č
Služnost – 17-18/25/č
Soglasje volj – 27/21/č
Sosporništvo – 48/19/č
Sposobnost – 49-50/35/č
Stvarno breme – 16/29/č
Tehtanje, uravnoteževanje – 31-32/22/č
Trditveno in dokazno breme – 33/19/č
Varuh človekovih pravic – 1/33/č
Vrnitev v prejšnje stanje – 9/29/zap
Zakonska zveza in zunajzakonska skupnost – 38/23/č
Zastavna pravica – 19/27/č
Mitja Novak
Med solidarnostjo in konkurenčnostjo – 21-22/3/uv
Študij prava: 3 + 2, 4 + 1, 5 + 0? – 23/8/č
Nina Novak
Uvod v pravno pisanje – 48/25/mn
Darja Novak-Krajšek
Predlog sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP – 8/13/č
O potrebnih spremembah stečajne zakonodaje – 42/8/č
Vlasta Nussdorfer
Beli obroč Slovenije – 8/33/č
Več pogojnih obsodb z varstvenim nadzorom – 31-32/16/č
Zločin brez kazni – 27/20/č
Marjan Odar
Revidiranje invalidskih podjetij – 4/23/vo
Daša Oštir
Inšpekcijski pregled Davčne uprave RS – 29-30/22/vo
Marijan Pavčnik
Pravna država – 24/3/uv
Študij prava: 1 + 1 + 1 + ... = 0 – 37/3/uv
Tomaž Pavčnik
Demokracija v dobi marketinške diktature – 27/27/č
Direkt v pogubo – 39-40/31/č
Ignorantia iuris nocet – 12/37/č
Izvirni greh – 4/29/č
Kaj je razumno? – 49-50/43/č
Kar je dano, je v zlato jamo zakopano – 29-30/31/č
Mrhovinarstvo – 23/27/č
O zdravem studu do prava – 17-18/36/č
Pravna fantastika – 7/37/č
Sprenevedanje in pikolovstvo – 44-45/27/č
Življenje je pač tvegano – 33/27/č
Boštjan Pavec
Kako do resnično pospešenega pravdnega postopka? – 16/10/č
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Marko Pavliha

Mojca Prelesnik

Ali pomeni francoski NON in NEE začetek konca EU? – 23/8/č
Lobiranje po Grishamovo – 14-15/38/prik
Ratifikacija pogodbe o evropski ustavi – 5/3/uv
Strožja merila za sodnike? – 44-45/6/inf

Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja? (3.) –
17-18/15/mn
Saša Prelič

Polona Pičman-Štefančič

Denarna odpravnina manjšinskim delničarjem po umiku delnic –
14-15/6/č
Dopustnost avtonomnega določanja upravičencev do novih delnic pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala –
35-36/9/č
Potrebna večina za preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni
sklad – 25/8/č
Preoblikovanje d. d. v d. o. o. – nekatera izvedbena vprašanja –
7/9/č
Sprejemanje odločitve o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev – 34/6/č
Uveljavljanje ničnosti združitve in delitve po vpisu v sodni register – 42/6/č
Začetek veljavnosti sprememb akta o ustanovitvi – 16/8/č
ZGD – H – 1/3/uv

Evropska participativna demokracija – le za lobiste? – 38/11/č
Pravni izzivi e-demokracije – 25/28/zap

David Premelč

Milan Pavliha
Vključevanje seniorjev – 5/21/č
Sara Pernuš
Davčne reforme in pravo – 43/22/č
Naše deklice z vžigalicami – 48/19/prik
Nova delovnopravna ureditev za invalide – 49-50/30/č
Pogodba o poslovanju – 20/24/zap
Dragan Petrovec
Kaj deluje pri ženskah – 31-32/23/č
Novi prispevki h kriminološki znanosti – 41/28/zap

Nevestno delo pooblaščencev in zaostanki v z. k. – 9/15/č
Nataša Pirc-Musar
Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja – 4/10/č
Avtorsko delo ali informacija javnega značaja? – 34/9/č
Še o noveli ZDIJZ – 26/13/č

Marko Prijatelj
Pravnik lingvist na Sodišču ES – 2/8/č
Andreja Primec

Rajko Pirnat
Revizija javnih naročil – 44-45/26/prik

Položaj tujih ponudnikov v postopkih javnega naročanja v RS –
39-40/0/pril
Razlaga pogodbenih določil – 21-22/25/vo

Andrej Pitako
Kakšna zdravniška odgovornost? – 20/16/mn

Rok Primožič
Vera v medijsko verjetnost politične neverjetnosti!? – 5/33/č

Viktor Planinšec
Razlogi za objektivno zdravniško odgovornost – 4/17/č

Evelin Pristavec-Tratar
Kako naj bo nagrajen svetovalec za begunce? – 7/13/č

Katja Plauštajner
V prvo gre rado – 12/36/zap
Konrad Plauštajner
Pravdni postopek – zakon s komentarjem – 47/22/prik
Peter Podgorelec
Materialno statusno preoblikovanje – 26/26/prik

Peter Prodanovič
Pravica do obrambe v postopku o prekrških – 48/14/č
Maja Pruša
Plačilo globe in vložitev zahteve za sodno varstvo – 17-18/13/č
Uporaba 234. člena ZVCP-1: ogrožanje drugih udeležencev v
cestnem prometu ali povzročitev prometne nesreče –
49-50/9/č

Mitja Podpečan
Direktiva o hrambi podatkov – 47/15/č
Internet ogroža osebne podatke (1.) – 37/14/č
Internet ogroža osebne podatke (2.) – 38/15/č
Internet ogroža osebne podatke (3.) – 39-40/17/č
Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov – 23/13/č

Krešo Puharič

Peter Pogačar

Klemen Radosavljevič

Izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja – 21-22/24/vo
Javni uslužbenec – delna pokojnina – 29-30/24/vo
Plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnim
uslužbenkam v času porodniške – 29-30/24/vo
Prenehanje obveznega dodatnega zavarovanja – prerazporeditev
na drugo delovno mesto – 37/17/vo
Prenos sredstev med dvema pokojninskima načrtoma –
34/16/vo
Suspenz pogodbe o zaposlitvi in članstvo v ZVPSJU – 23/19/vo

Arbitraža in mediacija – 42/17/zap
Zvjezdan Radonjič
Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine – 39-40/19/č

Konkurenčnopravni problemi trgovanja po internetu – 14-15/9/č
Blaž Radujko
Zamudne obresti med kapitulacijo in razumom – 24/13/č
Iztok Rakar
Privatizacija javnega sektorja – 25/17/č
Danijel Ramšak

Borut Pogačnik

Članstvo Unije – 10-11/22/č

Izgon grafologije iz sodne prakse – 38/17/č
Alenka Ratnik
Janez Pogorelec
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Le kdo potrebuje imuniteto? – 47/6/č
Sopodpis in usklajenost izvršilne veje oblasti – 43/3/uv

Firma podružnice tujega podjetja – 46/0/pril
Načelo zaupanja v zemljiško knjigo – 37/9/č
Notarski fiduciarni posli – 29-30/0/pril

Urša Pondelek

Mirjana Reberc

Direktiva o računalniško izvedenih izumih – 4/0/pril
Institucije Unije: Evropski parlament – 10-11/49/č

Predlog evropske uredbe o opominjevalnem postopku –
39-40/12/č
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Boštjan Rejc
Prepoved anatocizma – 9/0/pril
Matjaž Remic
E-vročanje v upravnem postopku – 38/0/pril
Overitve upravnih postopkov – 4/8/č
Martina Repas
Znamka ugleda in njen obseg varstva – 31-32/17/č
Branko Resnik
Še o zamudnih obrestih – 14-15/22/mn
Ciril Ribičič
Hrvaška v objemu ESČP – 17-18/0/pril
Pravnofilozofska obravnava pozitivne diskriminacije – 2/38/prik
XIII. kongres evropskih ustavnih sodišč – 21-22/23/zap
Vesna Rijavec

Avtorsko kazalo

Jadranka Sovdat
Odvečna ali dragocena zbirka informacij? – 20/26/prik
Zlatka Srdoč-Majer
Premoženjskopravni zahtevki oškodovancev – načelo
ekonomičnosti – 20/15/č
Tine Stanovnik
Nova pokojninska reforma? Ne, hvala! – 26/3/uv
Iztok Starc
Nepravilno podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje
javne zdravstvene službe – 39-40/0/pril
Pravna reorganizacija javnih zdravstvenih zavodov – 37/0/pril
Ustavnopravni vidiki urejanja pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja – 44-45/0/pril
Dušan Stojanović
Področja podporne pristojnosti Unije – 13/36/č
Politike na drugih področjih – 13/36/č

Dokazno breme – 34/22/prik
Janja Roblek

Manja Stojilkovski
Ekipa René Cassin teče osmi krog – 20/22/zap

Izobraževanje sodnikov kot temelj njihove neodvisnosti – 25/3/uv
Ivan Robnik
ZDSS-1 – 2/3/uv
Saša Rode
Tuja podružnica kot ponudnik – 9/14/č

Igor Strnad
Stroški izvršilnega postopka po prisilni realizaciji terjatve –
43/11/č
Gregor Strojin
Neznosna lahkotnost prostosti (informacij javnega značaja) –
12/14/č

Vitko Roš
Kje so mladi pravniki? – 41/30/zap

Anja Strojin-Štampar
Pravna narava Kodeksa upravljanja javnih d. d. – 49-50/15/č

Bojana Rožič
Direktiva o delovnem času – 34/22/č
Krhko ravnotežje med varnostjo in svoboščinami – 35-36/30/č
Mateja Rus
Ekipa René Cassin teče osmi krog – 20/22/zap
Nataša Samec
Objave prejemkov direktorjev – komu so namenjene in zakaj? –
24/10/č
Liljana Selinšek
Odzivi slovenskega kazenskega prava na kibernetski kriminal –
28/0/pril
Okvirni sklepi s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja – 39-40/25/odl
Še o odgovornosti s. p. p. za prekršek – 1/15/mn
Miloš Senčur

Branka Svilar
Novela zakona o davčnem postopku – iz neustavnosti v
neustavnost? – 2/14/č
Blaž Šaloven
Statusno preoblikovanje podjetnika – 47/10/č
Andrej Šercer
Spremenjena in dopolnjena pravila Ljubljanske borze – 41/9/č
Miha Šercer
Pravica do izrabe letnega dopusta pri prenehanju delovnega
razmerja – 47/18/č
Matija Šešok
Delo med porodniškim dopustom – 3/20/vo
Prenehanje delovnega razmerja – odškodnine – 29-30/22/vo
Sejnina članov NS – odvisno ali neodvisno razmerje – 8/21/vo
Višina neobdavčeno izplačane odpravnine – 20/18/vo

Novela ZDSve – iz ustavnega v neustavno? – 35-36/6/č
Saša Sever
Institucije Unije: Sodišče Evropske unije – 10-11/38/č
Območje svobode, varnosti in pravice – 10-11/32/č
Sodišča za javne uslužbence EU – 9/33/č
Jorg Sladič
Institucije Unije: Sodišče splošne pristojnosti – 10-11/43/č
Podaljšanje koncesijskih pogodb – 33/13/č
Pravočasnost vlaganja ničnostne tožbe po členu 230 PES,
pododstavek 5 – 41/0/pril
Pavla Sladič-Zemljak
Podaljšanje koncesijskih pogodb – 33/13/č
Borut Smrdel
Koncesijska razmerja (ne)gospodarskih javnih služb – 24/20/č
Ursula Smuk
Uspeh v Bratislavi – 24/26/zap

Martina Šetinc-Tekavc
Delo javnega uslužbenca s krajšim delovnim časom od polnega – 14-15/26/vo
Delovni koledar in urna delovna obveznost delavca –
17-18/21/vo
Dopust za delavca – samohranilca – 17-18/21/vo
Izvolitev predsednika sindikata pri delodajalcu – 24/222/vo
Jubilejna nagrada in (ne)pretrgana delovna doba pri zadnjem
delodajalcu – 12/25/vo
Kontinuiteta zaposlitve in odpravnina ob odpovedi pogodbe o
zaposlitvi – 6/17/vo
Letni dopust – dodatni dnevi zaradi invalidnosti – 14-15/26/vo
Obračun stroškov za prehrano voznikov – 5/26/č
Odpravnina ob odpovedi – višina – 23/19/vo
Odrejanje dela, za katerega delavec ni sklenil pogodbe o
zaposlitvi – 8/21/vo
Odsotnost z dela na državni praznik – 20/18/vo
Osnova za izračun odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi
iz poslovnega razloga – 17-18/21/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – 9/25/vo
Pravica do letnega dopusta – 2/24/vo
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Pravice delavcev pri dopolnilnem delu – 2/24/vo
Prenos delavcev ob izločitvi dela dejavnosti – 4/23/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi –
6/17/vo
Preračun presežka ur ob prenehanju PZ (3.) – 9/25/vo
Regres za prehrano ali dnevnica vozniku – 7/24/vo
Sporazum o nižji odpravnini od zakonsko določene – 6/17/vo
Starejši delavci in nočno delo – 12/25/vo
Vodstveni delavci in mandat direktorja – 1/31/vo
Vodstveni delavec – član nadzornega sveta družbe poslovne
partnerice – 3/20/vo
Andrej Šircelj
Nova davčna zakonodaja – 48/6/č
Betka Škerlak

Polona Tepina
Novela ZDIJZ in varstvo osebnih podatkov – 28/19/č
Andraž Teršek
Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja
– 38/8/č
K ustavni določbi o poslanski imuniteti – 4/6/č
Kje je spodnja meja? – 27/3/uv
Konstitucionalizem v. ustava – 19/3/uv
Politične razsežnosti ustavnega sodstva – 9/6/č
Razvoj varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v
pravnem redu EU – 10-11/23/č
Zloraba prava – ‘inkasantstvo’ in ‘malo prekrškarstvo’ – 3/15/č
Luka Tičar

Finančna zavarovanja v postopkih oddaje javnih naročil –
46/11/č
Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil? –
20/3/uv

Delna pokojnina in (nekatera) z njo povezana pravna dejstva in
dileme – 28/22/vo
Dodatni dnevi dopusta za nego prizadete osebe – 14-15/26/vo
Nadzor bolniškega staleža – varstvo zasebnosti – 7/24/vo
Odmera dodatnih dni letnega dopusta javnim uslužbencem –
razmerje med ZDR in ZDDO (ZJU) – 29-30/24/vo
Pobuda za nov zakon o stavki – 8/34/zap
Prispevki za pokojninsko zavarovanje po dopolnjeni zavarovalni
dobi – 8/21/vo
Res začasno povečan obseg dela? – 47/17/č
Solidarnostna pomoč – 19/20/vo
Solidarnostna pomoč – opredelitev invalidnosti – 8/21/vo
Solidarnostna pomoč – preklicana kolektivna pogodba –
16/26/vo
Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni – 9/25/vo
Solidarnostna pomoč zaradi daljše bolezni – 12/25/vo
Ugotavljanje zunajzakonske skupnosti – solidarnostna pomoč –
7/24/vo
Vrnitev dela plače iz naslova poslovne uspešnosti – 31-32/20/vo

Miha Šlamberger

Matjaž Tratnik

Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo – 20/18/vo
Izenačenost državne pomoči in občinske pomoči – 31-32/20/vo
Izvršitelj – »upnikova« nočna mora – 29-30/15/č

Določitev solastniškega deleža na skupnih delih – 2/21/č
Evropsko kmetijsko pravo – 39-40/30/prik
Moderne oblike zavarovanja plačil /Renato Vrenčur/ –
23/26/prik
Neprave stvarne služnosti – 24/0/pril
Prodaja in finančni leasing – popravilo strehe – 7/24/vo
Stavbna pravica – predmet, odsvojitev, podaljšanje, delitev –
3/0/pril

Socialni dialog in načelo prostovoljnosti – iz drugega zornega
kota – 33/15/č
Aleš Škraban
Nuclear Inter Jura 2005 – 44-45/24/č
Jure Škrbec
Korupcija in politika – 47/26/inf
Mirjam Škrk
Usmeritve US RS do uporabe prava EU v nacionalnem pravu –
49-50/6/č
Uroš Škufca

Maja Šmid
Ekipa René Cassin teče osmi krog – 20/22/zap
Primož Šporar
Regulacija trga pravnih storitev – 3/7/mn

Verica Trstenjak
Vrnitev v Evropo? – 17-18/3/uv

Špela Štebal
Evropski izvršilni nalog – 21-22/13/č
Pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini
– 39-40/9/č

Danilo Türk
Pravo in diplomacija – 39-40/3/uv
Lojze Ude

Franjo Štiblar
Alumni – 24/0/č

III. dnevi civilnega prava – 9/13/č
Močno sodstvo je znak civilizacije – 42/3/uv

Marijan Štriker

Luigi Varanelli

E-vročanje po ZUP – 28/0/pril

Dolžnikov gospodarski kriminal – 21-22/0/pril
Finančna reorganizacija v prisilni poravnavi – pretrganje zastaranja – 42/24/vo
Obrambne tehnike pri prevzemih družb in njihova skladnost s
slovensko zakonodajo – 7/0/pril
Odškodninska odgovornost zaradi kršitve pravil o konkurenci –
26/0/č
Simulacija pogodbe – komentar 50. člena obligacijskega zakonika – 42/0/pril
Sprememba firme pred stečajem – pravica ali zloraba? –
44-45/11/č
Stečaj – terjatve iz naslova jamstva – 25/22/vo
Zamudne obresti za občasne denarne dajatve – 47/19/vo

Dušan Štrus
Novela ZDSve – iz ustavnega v neustavno? – 35-36/6/č
Katja G. Šugman
Kazensko pravo Evropske unije – 25/0/pril
Dominika Švarc
Vojaški poseg Nata na Kosovu – 19/22/č
Janez Tekavc
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Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju
2004–2005 in uskladitev plač v letu 2005 – 39-40/23/vo
Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti –
9/0/pril
Konformni ali linearni obračun zakonitih zamudnih obresti –
16/19/mn
Plačilo (oderuškega) potrošniškega kredita – 14-15/26/vo

Božidar Veljković
O nezdružljivosti javnih funkcij – 16/24/mn
Vanja Verdel-Kokol
Provizija v pogodbi o trgovskem zastopanju – 5/0/pril
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Boštjan Vernik
Še o odločbi ustavnega sodišča – 19/14/mn
Tina Verovnik
Alinejno zapisovanje – 37/21/č
Besedilne vejice (1) – 7/35/č
Besedilne vejice (2) – 8/39/č
Besedilne vejice (3) – 9/35/č
Dobesedno navajanje in povzemanje – 41/29/č
Kaj pa skrb za kulturo govornega izražanja? – 16/33/č
Nekaj pravopisnih – 29-30/27/č
Odločanje med prevzetim in domačim – 42/29/č
Oglasi – jezikovni talilni lonci – 3/23/č
Oglasi in njihov jezikovni vpliv – 4/27/č
Slovenisti(ka) in pravo: nekaj resnic in zmot, predvsem pa novoletnih želja – 49-50/3/uv
Slovenski slovarski priročniki: med predpisovanjem in utemeljevanjem (1) – 25/29/č
Slovenski slovarski priročniki: med predpisovanjem in utemeljevanjem (2) – 26/23/č
SSKJ in normativnost – 27/23/č
SSKJ in slovnični podatki – 28/27/č
Stiki z javnostjo ali odnosi z javnostmi? – 35-36/29/č
Tipične pomanjkljivosti javne govorice (1) – 19/29/č
Tipične pomanjkljivosti javne govorice (2) – 20/23/č
Tipične pomanjkljivosti javne govorice (3) – 21-22/35/č
Uporaba naglasnih znamenj – 49-50/39/č
Začetnice pri imenih ustanov in naslovih pravnih aktov –
46/23/č
Tomaž Vesel
Bedimo nad potmi javnega denarja – 7/3/uv
Tjaša Vidic
Ekskurzija v pomorsko pravo – 21-22/34/zap
Pošteno obravnavanje pomorščakov – 37/16/zap
Matija Vidmar
Ekonomska in denarna Unija – 10-11/61/č
Finance in proračun Unije – 10-11/58/č
Napotitev delavcev na delo – 23/22/č
Pokritje izgube podružnice s sedežem v tujini – 49-50/36/č
Adrijana Viler-Kovačič
Graditev objektov in urejanje prostora – 33/24/prik
Izvajanje dimnikarske službe – 35-36/20/č
Spremljanje stanja okolja – monitoring okolja – 7/21/č
Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov – 16/21/č
Vodovarstvena območja – 41/12/č
Rafael Viltužnik
Izdaja plačilnega naloga na kraju prekrška in odločbe o
prekršku po hitrem postopku – 8/21/vo
Jožica Vindiš
Evro delnice ali kosovne delnice? – 28/8/č
Simon Vindiš
Avtorstvo in nedoslednost pri navajanju vira – 37/11/č
Kršitev pravic iz delovnega razmerja – 14-15/24/č
Nadzor nad policijo – 1/25/č
Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi – 34/11/č
Milan Viršek
Načela evropskega odškodninskega prava – 46/0/pril
Patrick Vlačič
O razmejitvi meje med državama v eni uri? – 34/3/uv
Ana Vlahek
Državne pomoči na tekmovanju – 14-15/20/č
Dida Volk
Izvršba na plačo in druge stalne prejemke – 33/17/č
Upravna izplačilna prepoved – dolžnosti dolžnikovega dolžnika –
3/17/č

Avtorsko kazalo

Prisilna poravnava in izvršba – 2/12/č
Boža Vončina
Kdo se boji evropskih informacij? – 46/16/inf
Posredovanje vseh bistvenih informacij delodajalcu – 39-40/22/č
Irena Vovk
Bera enega leta – 46/24/č
Denacionalizacija: Kdaj zaključek? – 5/17/č
Dogodki – izjave … od 1. do 5. 9. – 34/24/inf
Dogodki – izjave … od 10. do 16. 5. – 20/28/inf
Dogodki – izjave … od 11. do 17. 1. – 2/40/inf
Dogodki – izjave … od 11. do 24. 10. – 41/32/inf
Dogodki – izjave … od 12. do 18. 4. – 16/40/inf
Dogodki – izjave … od 12. do 19. 7. – 28/32/inf
Dogodki – izjave … od 14. 12. 2004 do 10. 1. 2005 – 1/40/inf
Dogodki – izjave … od 14. do 20. 6. – 25/36/inf
Dogodki – izjave … od 15. do 21. 2. – 7/36/inf
Dogodki – izjave … od 15. do 22. 11. – 44-45/28/inf
Dogodki – izjave … od 15. do 29. 3. – 12/40/inf
Dogodki – izjave … od 17. do 24. 5. – 21-22/40/inf
Dogodki – izjave … od 18. do 24. 1. – 3/24/inf
Dogodki – izjave … od 19. do 25. 4. – 17-18/36/inf
Dogodki – izjave … od 2. do 8. 2. – 5/32/inf
Dogodki – izjave … od 20. do 25. 7. – 29-30/32/inf
Dogodki – izjave … od 21. 6. do 4. 7. – 26/28/inf
Dogodki – izjave … od 22. 2. do 7. 3. – 8/40/inf
Dogodki – izjave … od 22. do 26. 11. – 46/28/inf
Dogodki – izjave … od 23. do 30. 8. – 33/28/inf
Dogodki – izjave … od 25. 1. do 1. 2. – 4/28/inf
Dogodki – izjave … od 25. 5. do 6. 6. – 23/28/inf
Dogodki – izjave … od 25. 10. do 7. 11. – 42/32/inf
Dogodki – izjave … od 26. 4. do 9. 5. – 19/32/inf
Dogodki – izjave … od 26. 7. do 22. 8. – 31-32/28/inf
Dogodki – izjave … od 30. 3. do 11. 4. – 14-15/40/inf
Dogodki – izjave … od 5. do 11. 7. – 27/28/inf
Dogodki – izjave … od 6. do 12. 9. – 35-36/32/inf
Dogodki – izjave … od 7. 6. do 13. 5. – 24/28/inf
Dogodki – izjave … od 8. do 14. 3. – 9/36/inf
Dogodki – izjave … od 8. do 14. 11. – 43/32/inf
Dogodki – izjave … od 9. do 14. 2. – 6/24/inf
Družinski oddelek in specializacija sodnikov – 1/36/č
Dva presežnika: pripad in rešene zadeve – 8/28/č
Leta 2010 brez zaostankov – 41/31/inf
Mandat nove komisije – 1/38/inf
Nekonsistentna zakonodaja – 12/32/č
O evropskem pravu, o prenovi pravnega študija, o pospešenem
pravdnem postopku – 1/27/zap
Oddaljen vpogled – 12/14/č
Odločbe in sklepi US – 43/31/prik
Potek kazenskih postopkov – 8/31/zap
Priprava stališč RS za postopke pred Sodiščem ES – 24/19/č
Priznanje za razvoj mediacije – 44-45/27/inf
Reševanje sporov z mediacijami – 9/32/č
Sodniki – talci zdravnikov – 25/18/č
Spremembe in dopolnitve notarske tarife – 34/24/č
Še najtežji denacionalizacijski zahtevki – 33/23/č
Upravljanje večstanovanjskih stavb – 3/18/prik
Več notarjev – 20/22/zap
Vse manj ločenih mnenj – 5/28/č
Za večjo pravno varnost – 7/28/č
Renato Vrenčur
Ali je ureditev zaznambe spora v ZZK-1 ustrezna? – 23/11/č
Ara – zavarovanje v prometu z nepremičninami – 7/11/č
Obseg uporabe poti – 12/25/vo
Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove – 21-22/22/č
Postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – 28/15/č
Predznambe in zaznambe – 3/0/pril
Priposestvovanje nepremičnine – 4/23/vo
Mladen Vukčevič
O poslovniiku skupščine državne skupnosti Srbija in Črna
gora – 49-50/0/pril
David Weindorfer
Ustreznost pravne terminologije Ustave – 10-11/76/č
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Luzius Wildhaber

Gordana Zalaznik

Ob začetku sodnega leta Evropskega sodišča za človekove pravice – 7/6/č

Odškodnine žrtvam naklepnih (nasilnih) dejanj v EU – 20/12/č
Uveljavljanje odškodnine na podlagi ZOZKD – 44-45/12/č

Bojan Zabel

Renata Zatler

Družbeniška tožba v d. o. o. – 12/9/č

Povpraševanje po tujih voznikih v cestnem prometu – 12/0/pril

Dean Zagorac
3. sekcija: Učinkovitost pravosodja – 43/15/zap
Agencija za temeljne pravice – 28/27/č
Britanci bi žrtvovali svoje državljanske svoboščine – 33/29/inf
ESČP o »posebnem« šolanju Romov – 23/23/č
General Pinochet (spet) ostal brez imunitete – 27/29/inf
Globus – 9/37/inf
Globus – 12/41/inf
Globus – 14-15/41/inf
Globus – 16/41/inf
Globus – 17-18/37/inf
Globus – 19/33/inf
Globus – 20/29/inf
Globus – 21-22/41/inf
Globus – 23/29/inf
Globus – 24/29/inf
Globus – 25/37/inf
Globus – 26/29/inf
Globus – 28/33/inf
Globus – 31-32/29/inf
Globus – 35-36/33/inf
Globus – 37/25/inf
Globus – 38/29/inf
Globus – 39-40/33/inf
Globus – 42/33/inf
Globus – 43/33/inf
Globus – 44-45/29/inf
Globus – 46/29/inf
John G. Roberts nominiran za sodnika Vrhovnega sodišča
ZDA – 29-30/33/inf
Medicina in pravo – 16/34/zap
Nachova v. Bulgaria – 29-30/33/odl
Nov sklad za žrtve kaznivih dejanj – 44-45/16/č
Novi protiteroristični ukrepi – 31-32/25/č
Poligraf v kazenskem postopku – 17-18/32/zap
Položaj ustavnih sodišč v EU – 20/27/prik
Predlog reforme OZN – 12/23/č
Predlog ukrepov za učinkovitejšo azilno politiko EU – 34/25/inf
Prepoved smrtne kazni za mladoletnike – 8/32/č
Problemi se ponavljajo – 25/25/č
Procesne pravice v EU – 25/0/pril
Strožje nad trgovino z ljudmi – 25/31/zap
Sudan pod drobnogledom MKS – 14-15/34/č
Število zapornikov raste – 26/25/č
Vedno več dela evropskega ombudsmana – 25/25/č
Velika Britanija: boj za ohranitev neodvisnosti sodnikov –
41/33/inf
Saša Zagorc
Odstop s funkcije – 3/6/č
Uklonilni zapor – slon v trgovini s porcelanom? – 7/18/č
Renata Zagradišnik
Haaška akademija 2005 – 33/22/zap
Nedopustno pridobljeni dokazi v civilnem pravdnem postopku –
17-18/0/pril
Aleš Zalar
District Brčko – model reforme kazenskega pravosodja –
46/15/č
Poseg v neodvisnost in samostojnost US – 8/37/mn
Pospešeni pravdni postopek – 9/11/č
Boštjan Zalar
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Prve izkušnje sodišča in sodnikovi pogledi na uporabo prava
Evropske unije – 6/0/pril
Somrak bogov v sodstvu? – 31-32/0/pril

Aleš Završnik
Potek kazenskih postopkov v Sloveniji – 17-18/34/prik
Katarina Zidar
Zasebnost oseb iz javnega življenja in svoboda tiska – 8/6/č
Jan Zobec
Neposredna civilna odgovornost sodnikov – 19/6/č
Škoda in odškodnina – 1/34/prik
Boštjan M. Zupančič
Mednarodna sodna presoja in internacionalizacija ustavnega
prava – 1/0/pril
Karel Zupančič
Domneva zakonskega očetovstva – 7/14/č
Reforma družinskega prava – 42/17/zap
Zapuščina brez dedičev – 24/16/č
Miroslav Žaberl
Pooblastila lovskega čuvaja – 43/17/č
Andrej Žabkar
Strokovna ekskurzija v ZDA – 27/22/zap
Irena Žagar
Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi
bolezni – 48/16/č
Nadomestilo plače v času začasne zadržanosti z dela – 26/6/č
Miha Žebre
Haaška akademija 2005 – 33/22/zap
Milan Železnik
Soglasje lastnikov parcel – 41/20/vo
Matija Žgur
Varstvo anonimnosti novinarjevih virov – 44-45/22/č
Viktorija Žnidaršič
Zapuščina brez dedičev – 24/16/č
Metod Žužek
Skilex – Congress Law International 2005 – 8/37/zap
Andraž Žvan
Novela ZRPJN-C – 28/11/č
Novi poslovnik državne revizijske komisije – 21-22/15/č
Marko Žvipelj
Oddaja javnega naročila javnemu podjetju v luči odločitev
Sodišča ES – 35-36/15/č
Oddaja javnega naročila nad milijardo tolarjev – kopija ponudbe – 6/9/č
Vzorci aktov v postopkih javnih naročil – 14-15/37/prik

PRAVNA PRAKSA 2005 – STATISTIKA
•
•
•
•
•

324 avtorjev
1.025 prispevkov (vključno z vprašanji)
470 člankov
35 prikazov
50 številk PP

