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pravna praksa – 2006

Stvarno kazalo

A
Alkohol
Globus (Dean Zagorac) – 35/37/inf
Navedba deleža alkohola na alkoholnih pijačah (Jasmina
Cigrovski) – 49-50/28/odl
Skepsa – tudi do samega sebe (Tomaž Pavčnik) – 9/23/č

Alternativna medicina
Zakon vendarle ureja komplementarno – alternativno medicino
(Viktor Planinšec) – 11/8/č

Alternativno reševanje sporov

Pravna praksa
časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352-0730
Leto 25 (723-772)
Letnik 2006: 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 2006. Posebej je obdelana tudi vsaka sodna odločba ter vsako vprašanje 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
priloga Erarjeve meje
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 …)

Alternativno reševanje sporov (Marko Novak) – 31-32/37/č
Alternativno reševanje sporov (Irena Vovk) – 10/20/č
Alternativno reševanje sporov med potrošniki in finančnimi
institucijami v EU (Miha Šlamberger) – 18/11/č
Notarji v primežu (Alenka Leskovic) – 36/24/č
O poštenem sojenju v razumnem roku in vlogi sodnika v
postopkih upoštevanja alternativne metode reševanja sporov
– 15-16/I/pril
Odločitev po 28. členu ZPol kot podlaga za druge zahtevke
(Sašo Murtič) – 14/15/č
Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije (Miha Šlamberger)
– 9/17/č
Približevanje prava z mediacijo (Gordana Ristin) – 37/3/uv
Sodni zaostanki in ARS (Valerija Jelen – Kosi) – 34/27/č
Tisoč uspešnih mediacij – 31-32/27/č
Za promocijo mediacije (Boštjan Koritnik) – 35/30/č
Zasedanje Mednarodnega združenja za športno pravo bo v
Sloveniji (Tone Jagodic) – 1/21/č

Angleški jezik
Akontacija dohodnine (Marko Novak) – 36/32/č
Alternativno reševanje sporov (Marko Novak) – 31-32/37/č
Checks and balances (Marko Novak) – 34/33/č
Government (Marko Novak) – 22/33/č
Izbris obsodbe (Marko Novak) – 4/17/č
Javni uslužbenec in funkcionar (Marko Novak) – 19-20/33/č
Javno naročilo (Marko Novak) – 10/35/č
Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar (Marko
Novak) – 38/28/prik
Militant democracy (Marko Novak) – 33/33/č
Načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka (Marko Novak) –
7-8/35/č
Načelo oportunitete (Marko Novak) – 35/33/č
Novi mostovi dr. Marka Novaka (Miro Cerar) – 37/30/prik
Odpravnina (Marko Novak) – 21/33/č
Oškodovanec v kazenskem pravu (Nataša Skubic) – 39-40/39/č
Overjanje (Marko Novak) – 27/33/č
Posest (Marko Novak) – 48/30/č
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Marko Novak)
– 2/25/č
Pravna pomoč (Marko Novak) – 14/35/č
Pravni pouk (Marko Novak) – 13/35/č
Pravniški državni izpit (Marko Novak) – 11/35/č
Prelomni primer (Marko Novak) – 17/33/č
Pridržanje (Marko Novak) – 15-16/35/č
Pritiklina (Marko Novak) – 46/34/č
Razpustitev in razrešitev (Marko Novak) – 44/30/č
Redna in izredna pravna sredstva (I.) (Nataša Skubic) – 43/31/č
Redna in izredna pravna sredstva (II.) (Nataša Skubic) –
45/34/č
Redna in izredna pravna sredstva (III.) (Nataša Skubic) –
47/30/č
Redni (celotni) in skrajšani postopek (Marko Novak) –
41-42/35/č
Rejništvo (Marko Novak) – 23/33/č
Revizija (Marko Novak) – 6/27/č
Rubež (Marko Novak) – 1/23/č
Sankcija (Nataša Skubic) – 49-50/34/č
Sovražni govor (Marko Novak) – 12/35/č
Storilec kaznivega dejanja (Nataša Skubic) – 37/32/č
Vročanje (Marko Novak) – 5/27/č
Vzgojni ukrep (Marko Novak) – 38/31/č
Začasno zadržanje (Marko Novak) – 9/35/č
Začetni znaki pri citiranju I (Marko Novak) – 24-25/33/č
Začetni znaki pri citiranju II (Marko Novak) – 26/25/č
Zakonik (Marko Novak) – 29-30/37/č
Zapisnik (Marko Novak) – 3/23/č
Zapisnik II (Marko Novak) – 18/33/č
Zmota in napaka (Marko Novak) – 28/33/č
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Aretacija

BiH

Smrt med aretacijo – dolžnost preiskave (US RS) – 33/23/odl

»Nenaklepni genocid« v Bosni (Dominika Švarc) – 39-40/34/č
Globus (Dean Zagorac) – 13/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 14/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 17/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 28/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 45/39/inf
Neizvrševanje odločitev sodišča (stare devizne vloge) (Matija
Longar) – 46/24/odl

Avstralija
Globus (Dean Zagorac) – 38/36/inf
Globus (Dean Zagorac) – 48/35/inf

Avstrija
Dvojezične table in normativna moč faktičnega (Rudolf Vouk) –
31-32/3/uv
Investicijski skladi v Avstriji (Boštjan Koritnik) – 2/26/č
Moč politične razprave (Katarina Zidar) – 36/26/odl
Neizpolnjevanje obveznosti države članice – varstvo okolja
(Jasmina Cigrovski) – 13/27/odl
Osebni stečaj – institut prihodnosti? (Zoran Skubic) – 37/11/č
Sodišče ES v primežu političnega sprenevedanja (Matej Avbelj) –
5/6/č

Avtomobili
glej Motorna vozila

Avtorsko pravo
Ali Google krši avtorske pravice? (Urša Chitrakar) – 11/11/č
Avtorji končno na konju? (Urša Chitrakar) – 4/II/pril
Avtorstvo popevke in plagiat (Matej Čujovič) – 6/8/č
Globus (Dean Zagorac) – 21/37/inf
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic (Jasmina Cigrovski) –
22/25/odl
Neenaka obravnava avtorskih honorarjev (Sonja Kuhar) – 33/6/č
Pravica dajanja v najem in pravica posojanja (Jasmina Cigrovski)
– 28/25/odl
Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri (Jure
Levovnik) – 18/9/č
Življenje v strahu ali »vse to bo ljudstvo pozlatilo« (Vesna
Bergant – Rakočević) – 23/19/zap

Azbest
Posledice dela z azbestom – 35/31/č

Azil
(Očitna) nekonsistentnost sodne prakse US RS (Matjaž Dovžan)
– 2/6/č
Globus (Dean Zagorac) – 11/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 22/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 23/37/inf
Sporno spreminjanje zakona o azilu (Neža Kogovšek) – 2/3/uv
Subsidiarna zaščita, EU in mednarodno pravo človekovih pravic
(Urška Vrbnjak) – 10/29/č
Še o spremembah zakona o azilu (Andreja Mrak) – 4/9/č
Ustavno sporna ureditev predhodne policijske obravnave v
azilnem postopku (Saša Zagorc) – 3/9/č

B
Banke
Alternativno reševanje sporov med potrošniki in finančnimi
institucijami v EU (Miha Šlamberger) – 18/11/č
Bančna skrivnost (Urška Kramberger – Korošec) – 21/15/č
Menica – še vedno problemi in težave (Miha Šlamberger) –
4/13/č
MiFID in razvrščanje strank (client categorisation) (Gregor
Strehovec) – 23/16/č
Nadzor nad drugimi osebami (US RS) – 15-16/24/odl
Neizvrševanje odločitev sodišča (stare devizne vloge) (Matija
Longar) – 46/24/odl
Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije (Miha Šlamberger)
– 9/17/č

Begunci
Globus (Dean Zagorac) – 22/37/inf

Belgija
Davčna obremenitev dividend na podlagi delnic družb s
sedežem v drugi državi članici (Jasmina Cigrovski) –
45/26/odl
Globus (Dean Zagorac) – 6/29/inf
Investicijski skladi v Belgiji (Boštjan Koritnik) – 3/22/č
Socialna varnost delavcev migrantov (Jasmina Cigrovski) –
7-8/29/odl
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Blagovne znamke
Besedna znamka in figurativni znak (Jasmina Cigrovski) –
43/27/odl
Kdaj nepooblaščena uporaba znamke ne pomeni kršitve?
(Martina Repas) – 14/8/č
Načelo regionalnega izčrpanja pravic iz blagovne znamke (Želja
Cilenšek – Bončina) – 4/V/pril
Razlikovalni učinek znamke (Jasmina Cigrovski) – 36/27/odl

Bolniki
Bolniškega staleža ne morejo nadzorovati varnostniki (Štefan
Gostič) – 38/14/č
Bolnišnično zdravljenje v tujini (Jasmina Cigrovski) –
19-20/25/odl
O pravicah pacientov – 35/31/č
Pacientove pravice – objektivna neodvisnost pritožbenih organov
(Viktor Planinšec) – 14/18/č
Parkinsonova bolezen v pisavi (Borut Pogačnik) – 17/17/č
Zakon o pacientovih pravicah – predlog v javni obravnavi
(Damjan Korošec) – 13/6/č

Bolniški stalež
Bolniškega staleža ne morejo nadzorovati varnostniki (Štefan
Gostič) – 38/14/č
Nagrada za prisotnost – 10/19/vo
Reintegracija delavca na podlagi sodbe sodišča – 22/18/vo
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 23/18/vo

Bolonjska deklaracija
glej Izobraževanje pravnikov, Pravna fakulteta

Borza
Dovolj zanimanja za združenje malih delničarjev? (Matej Tomažin)
– 28/34/č
Kaj nam pomaga corporate governance?! (Matej Tomažin) –
36/33/č
Ko delnice podjetja ne kotirajo več na borzi (Matej Tomažin) –
46/36/č
Koliko pretekle donosnosti prenese investitor? (Robert
Kleindienst) – 31-32/38/č
Moški potrebujejo na borzah večjo zaščito od žensk (Robert
Kleindienst) – 23/34/č
Nas čaka mirna borzna jesen? (Jure Mikuž) – 34/34/č
Poročanje pri poslih z vrednostnimi papirji za račun povezanih
oseb (Jure Mikuž) – 29-30/38/č
Predlog sprememb in dopolnitev ZTVP-1 (Andrej Šercer) –
1/II/pril
Razumemo naložbeno tveganje? (Robert Kleindienst) – 35/34/č
Se država umika iz gospodarstva? Ne bi rekel … (Jure Mikuž) –
41-42/37/č
Telekom gre na borzo. In kaj bo z njegovo ceno? (Jure Mikuž)
– 37/33/č
Več informacij vlagateljem res koristi? (Robert Kleindienst) –
27/34/č
Zakon o prevzemih in zaščita malih delničarjev (Matej Tomažin)
– 44/32/č

Brezposelnost
Malo dela – velika konkurenca? – 39-40/39/č
Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV
(Grega Strban) – 48/II/pril
Predlog novele ZZZPB (Nataša Belopavlovič) – 11/18/č
Sodno varstvo v sporih iz aktivne politike zaposlovanja (Ivan
Robnik) – 21/18/č
Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim
zaposlovanjem (Drago Mežnar) – 48/VI/pril

C

Beračenje

Carine

Kdo se boji črnega moža? (Tomaž Pavčnik) – 38/32/č

Carinjenje blaga – 41-42/27/vo
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Carinska vrednost prenosnega računalnika s sistemsko
programsko opremo (Jasmina Cigrovski) – 46/25/odl
Dovoljenje za carinski nadzor predelave (Jasmina Cigrovski) –
19-20/25/odl
Naknadna izterjava uvoznih ali izvoznih dajatev – retroaktivnost
(Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Objava v uradnem listu kot pogoj veljavnosti (US RS) –
43/25/odl
Ureditev uradnih mest (US RS) – 13/23/odl
Uvozne dajatve (US RS) – 24-25/22/odl

Cene
EURO – preračunavanje in zaokroževanje (Miha Šlamberger) –
44/II/pril
Uvedba evra in prikrito zvišanje cen (Martina Bukovec) –
44/IV/pril
Vpliv nacionalizacije naftnih črpališč v Južni Ameriki na ceno
bencina v Sloveniji (Jure Mikuž) – 18/34/č

Cigareti
Plačilo trošarine za zeliščne cigarete, ki ne vsebujejo tobaka
(Jasmina Cigrovski) – 14/29/odl

Ciper
Investicijski skladi na Cipru (Boštjan Koritnik) – 5/24/zap

Civilno pravo
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – o njeni penalni
funkciji (Vesna Bergant – Rakočević) – 15-16/6/č
Kdaj bomo v Sloveniji dobili power of attorney? (Marjana Grašič)
– 46/17/č
Ničnost pogodbe zaradi nedopustnega nagiba (Luigi Varanelli) –
26/8/č
Ničnost pogodbe zaradi nedopustnega nagiba – prodaja blaga,
namenjenega tihotapljenju (VS RS) – 19-20/22/odl
Pogodba o dosmrtnem preživljanju (Suzana Kraljić) – 17/8/č
Uporaba tujega prava – prehod pravice in zakonski odstop
terjatve (VS RS) – 28/22/odl
Valorizacija najnižje zavarovalne vsote (VS RS) – 15-16/24/odl

Č
Češka
Anonimne priče (Katarina Zidar) – 27/25/odl
Globus (Dean Zagorac) – 7-8/37/inf
Investicijski skladi na Češkem (Boštjan Koritnik) – 6/22/č

Človekove pravice
(Posredna) diskriminacija pri usmerjanju romskih otrok v
posebne šole (Katarina Zidar) – 13/26/odl
»Drobitev« državnih uprav v EU (Boža Vončina) – 17/13/č
»Ustavna«, ne parlamentarna demokracija (Andraž Teršek) –
43/32/mn
60 let po Nürnbergu (Dominika Švarc) – 4/17/č
Ali Sova res dobiva velika ušesa? (Janez Žirovnik) – 13/13/č
Analiza ukrepa preselitve ambruških Romov (Neža Kogovšek) –
43/13/č
Bo »velika reforma« tudi velik neuspeh? (Zoran Skubic) –
39-40/12/odl
Boj se Danajcev, ki prinašajo darila ... (Goran Klemenčič) –
12/3/uv
Čas za ustavne spremembe (Justice delayed is justice denied –
ali kdo bo koga) (Janez Čebulj) – 6/3/uv
Danes v Sloveniji nudimo: človekove pravice po ugodni ceni
(Vesna Bergan – Rakočević) – 46/35/č
Evropa: Vse več kršitev – 19-20/19/inf
Globus (Dean Zagorac) – 7-8/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 24-25/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 36/37/inf
Izvedba neodvisne preiskave: človekova in ustavnopravna pravica
posameznika (Katarina Zidar) – 33/13/č
Izzivi in odzivi (Matjaž Ambrož) – 36/30/prik
Je ZENPP v neskladju z ustavo? (Blaž Kovačič) – 14/13/č
Kako pravno nadzorovati besede? (Kristina Božič) – 38/27/č
Karikatura: od svobode izražanja do žaljivosti (Aleš Završnik) –
9/9/č
Kdaj projekt Matko? (Marko Bošnjak) – 49-50/20/č
Kdo naj odloča o svobodi govora v sodni dvorani? (Katarina
Zidar) – 15-16/28/odl
Ločena mnenja in varstvo človekovih pravic (Ciril Ribičič) –
41-42/VIII/pril
Manjšine, Romi in homofobija (Dean Zagorac) – 13/31/č

Stvarno kazalo

Marginalizacija in diskriminacija starejših (Milan Pavliha) –
7-8/15/č
Matko proti Sloveniji – prezrto sporočilo iz Strasbourga (Goran
Klemenčič) – 45/3/uv
Mednarodna kazenska sodišča in človekove pravice (Damjan
Korošec) – 46/30/č
Mednarodni akti o človekovih pravicah – odprta vprašanja
Slovenije (Sebastjan Zbičajnik) – 27/19/č
Mobing (Pavla Mlinarič) – 12/19/č
Načelo odločanja v razumnem roku (Jasmina Cigrovski) –
38/25/odl
Nasilje večinskega prebivalstva nad Romi (Katarina Zidar) –
47/22/č
Neodvisni nadzor in varstvo osebnih podatkov (Nataša Pirc –
Musar) – 35/6/č
Nespoštovanje odločb US je stalnica (Boštjan Koritnik) –
31-32/34/č
Nov korak k podvajanju evropskih standardov človekovih pravic?
(Maja Smrkolj) – 10/26/odl
O univerzalnosti človekovih pravic (Boštjan M. Zupančič) –
39-40/9/č
Omejevanje človekovih pravic (US RS) – 33/26/odl
Onesnaževanje okolja in človekove pravice (Katarina Zidar) –
26/20/odl
Osebni pregled obiskovalcev v zaporu (Matija Longar) –
43/26/odl
Osebnostne pravice in šport (Jernej Podlipnik) – 7-8/32/prik
Policijska uporaba prisilnih sredstev proti množici na ukaz
nadrejenega (Miroslav Žaberl) – 49-50/15/č
Politično opredeljevanje sodnikov je nedopustno (Ljubo Bavcon)
– 39-40/14/č
Pomanjkljiva implementacija paktov ZN o človekovih pravicah v
Sloveniji (Jasna Murgel) – 2/19/č
Ponižujoče in nečloveško ravnanje s strani policije ter
neučinkovita in nezadostna preiskava zatrjevanih kršitev
(Matjaž Drav, Matic Zupan) – 45/27/odl
Portoroški dnevi … resnice?! (Andraž Teršek) – 13/22/mn
Pravica do obrambe in mutabiliteta obtožbe (Katarina Zidar) –
18/24/odl
Pravica do sojenja v razumnem času (Matija Longar) –
14/28/odl
Pravice novorojenčkov v Sloveniji (Brina Felc) – 38/19/č
Preizkusni kamen demokracije (Aleš Mercina) – 49-50/29/č
Prepoved nošenja naglavnih rut (Katarina Zidar) – 23/23/odl
Preprečevanje oziroma odprava diskriminacije je predvsem
naloga države (Jasna Murgel) – 47/15/č
Prisilno pridržanje v psihiatrični bolnišnici (Matija Longar) –
24-25/26/odl
Prvih dvanajst let varuha človekovih pravic (Aleš Butala) –
48/18/č
S sklonjeno glavo naproti dnevu človekovih pravic (Neža
Kogovšek) – 46/3/uv
Skrbno načrtovanje postopkov in preiskovanje nepravilnosti v
represivnih organih in službah (Bećir Kečanović) – 35/23/č
Slabljenje javne varnosti – kriza med politiko in pravom (Bećir
Kečanović) – 19-20/17/mn
Smrt med aretacijo – dolžnost preiskave (US RS) – 33/23/odl
Sodnik med politiko, etiko in pravom (Hinko Jenull) –
39-40/15/č
Sporno spreminjanje zakona o azilu (Neža Kogovšek) – 2/3/uv
Sprememba spola (Katarina Zidar) – 41-42/30/odl
Subsidiarna zaščita, EU in mednarodno pravo človekovih pravic
(Urška Vrbnjak) – 10/29/č
Svet ZN za človekove pravice (Alenka Jerše) – 11/17/č
Svoboda kajenja ni temeljna človekova pravica (Andraž Teršek) –
27/13/č
Še o prezrtem sporočilu iz Strasbourga (Bećir Kečanović) –
46/20/č
Veš, poet, svoj dolg?! (Franci Gerbec) – 5/3/uv
Volilna pravica državljanov Commonwealtha v Gibraltarju
(Jasmina Cigrovski) – 37/24/odl
Zaslišanje stranke v upravnem postopku (Iztok Rakar) –
15-16/14/č
Zavore in ravnotežja – pogoj za čloevkove pravice (Ljubo
Bavcon) – 47/3/uv
ZDA: omejitev hišne preiskave brez naloga (Dean Zagorac) –
12/37/inf

Črna gora
Globus (Dean Zagorac) – 21/37/inf
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D

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja in odprava dvojnega
obdavčevanja v ZDoh-1 in ZDavP-1 – 44/I/erar
Načela davčnega postopka (Polona Kovač) – 29-30/8/č

Valorizacija vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz
kapitala pri odsvojitvi nepremičnin – november 2006 –
48/IV/erar
Več vračila dohodnine za višji DDV (Boštjan Koritnik) –
29-30/6/č
Vključevanje taks v davčno osnovo za DDV – 41-42/I/erar
Vračilo preplačane trošarine – 45/24/odl
Vštevanje preživnine otrok v lastni dohodek družine (US RS) –
17/23/odl
Zaračunavanje NUSZ in DDV – 46/I/erar
Zastaranje odmere davka na nepremičnine (US RS) – 47/20/odl
Življenjsko zavarovanje za vodilne delavce – boniteta, odhodek
–48/II/erar

Davki

DDV

Boj proti davčnim utajam (Boštjan Koritnik) – 43/37/inf
Davčna obravnava denarnih doplačil ob zamenjavah delnic –
41-42/II/erar
Davčna obremenitev dividend na podlagi delnic družb s
sedežem v drugi državi članici (Jasmina Cigrovski) –
45/26/odl
Davčna olajšava za donacije društvu – 41-42/II/erar
Davčne novosti (Branka Neffat) – 6/26/zap
Davčni dobropis za raziskave v drugih državah članicah
(Jasmina Cigrovski) – 35/28/odl
Davčni vidik – delna invalidska pokojnina in nadomestilo za
invalidnost (US RS) – 17/23/odl
Davek na dediščino – prost pretok kapitala (Jasmina Cigrovski)
– 10/27/odl
Davek na uvožena rabljena vozila (Jasmina Cigrovski) –
41-42/31/odl
Davek od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti –
46/II/erar
DDV od storitev trženja investicijskih skladov – 48/I/erar
Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in uveljavljanje
dejanskih stroškov – 47/IV/erar
DURS in 306. člen ZUP (Tomaž Mavri) – 38/17/č
Dvakratni regres in obdavčitev (Boštjan Petauer) – 46/21/vo
E(nostavni) davki (Boštjan Koritnik) – 26/27/inf
Enotna davčna stopnja pozabljena (Boštjan Koritnik) – 34/29/č
Informiranje investitorjev ob spreminjanju zakonodaje (Jure Mikuž)
– 22/34/č
Izključna pravica za davčno pomoč nasprotuje pravu Skupnosti
(Jasmina Cigrovski) – 14/29/odl
Izvajanje zakona o določitvi minimalne plače – 49-50/IV/erar
Komunalni prispevek (US RS) – 21/22/odl
Lastna sredstva za preživljanje – 41-42/III/erar
Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na
promet nepremičnin – 41-42/IV/erar
Mala velika reforma (Darja Golob Koritnik) – 43/21/zap
Načela davčnega postopka (Polona Kovač) – 29-30/8/č
Načelo varstva zaupanja v pravo in ZDoh-1D (Aleš Ferčič) –
9/6/č
Neenaka obravnava avtorskih honorarjev (Sonja Kuhar) – 33/6/č
Obdavčitev dohodkov rezidentov RS, doseženih z delom v tujini
– 49-50/II/erar
Obdavčitev naložbenih polic (Mojca Centa – Debeljak) –
39-40/23/vo
Obdavčitev kapitalskega dobička pri podaritvi stanovanja sinu –
47/III/erar
Obdavčitev nepremičnine ob odprodaji – 48/I/erar
Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev
po ZDoh-1 – 49-50/III/erar
Obdavčitev prometa z nepremičninami – 46/III/erar
Obravnava prenosa individualne mlečne kvote po ZDoh in po
ZDDV – 49-50/I/erar
Olajšava za nakup nepremičnine – 47/IV/erar
Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj – izvajanje drugega
odstavka 49. člena ZDDPO-1 – 46/I/erar
Oprostitev plačila DDV za opravljeno izvenbolnišnično
zdravstveno oskrbo (Jasmina Cigrovski) – 23/24/odl
Plačilo trošarine za proizvode za lastno uporabo (Jasmina
Cigrovski) – 49-50/28/odl
Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. člena ZDoh-1 in s potrdilom
o plačanem davku v tujini – 48/III/erar
Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov –
41-42/IV/erar
Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike
zasebnih podjetij po ZDDPO-1 – 47/III/erar
Sredstva – javne okoljske dajatve (US RS) – 14/24/odl
Storitve zavarovalnega posredovanja – 41-42/I/erar
Stroški imenovanja visokošolskega učitelja v naziv – boniteta –
49-50/I/erar
Udeleženci izobraževanja odraslih in posebna olajšava za
študentsko delo – 48/III/erar

glej še Davki
Boj proti davčnim utajam (Boštjan Koritnik) – 43/37/inf
DDV od storitev trženja investicijskih skladov – 48/I/erar
Javni zavod za turizem občine in DDV – 45/I/erar
Oprostitev plačila DDV za opravljeno izvenbolnišnično
zdravstveno oskrbo (Jasmina Cigrovski) – 23/24/odl
Plačilo davka na dodano vrednost – stalna poslovna enota
(Jasmina Cigrovski) – 13/27/odl
Uvozne dajatve (US RS) – 24-25/22/odl
Več vračila dohodnine za višji DDV (Boštjan Koritnik) –
29-30/6/č
Vključevanje taks v davčno osnovo za DDV – 41-42/I/erar
Zaračunavanje NUSZ in DDV – 46/I/erar

Danska
Investicijski skladi na Danskem (Boštjan Koritnik) – 7-8/21/č

Davčna olajšava
glej Davki

Davčni postopek

4

pravna praksa – 2006

Dedno pravo
Notarji v primežu (Alenka Leskovic) – 36/24/č
Oporoka pred pričami – 17/25/odl
Pogodba o dosmrtnem preživljanju (Suzana Kraljić) – 17/8/č
Veljavnost ustne oporoke (VS RS) – 21/23/odl
Davek na dediščino – prost pretok kapitala (Jasmina Cigrovski)
– 10/27/odl

Delnice
Dematerializacija v nejavnih družbah (Kristjan Anton Kontarščak)
– 43/8/č
Ko delnice podjetja ne kotirajo več na borzi (Matej Tomažin) –
46/36/č
Kolektivne naložbene sheme (Boštjan Koritnik) – 1/28/č
Nič več delniških parkirišč (Lucija Učakar) – 41-42/21/zap
Obvezna dematerializacija delnic v skladu z ZGD-1 (Kristjan
Anton Kontarščak) – 24-25/13/č
Podelitev delniških opcij tujih družb zaposlenim v slovenskih
družbah – 45/III/erar
Pravni postopki v zvezi z zamenjavo oblike delnice (Kristjan
Anton Kontarščak) – 13/17/č
Predlog sprememb in dopolnitev ZTVP-1 (Andrej Šercer) –
1/II/pril
Prehod na evro v računovodenju družb in uvedba kosovnih
delnic (Jožica Vindiš) – 44/11/č
Pridobitev glasovalne pravice pri imetnikih prednostnih
neglasovalnih delnic (Gregor Drnovšek) – 27/11/č
Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev (Borut
Bratina) – 6/13/č
Upravljanje delniških družb: corporate governance (Lucija
Učakar) – 43/21/zap
Več informacij vlagateljem res koristi? (Robert Kleindienst) –
27/34/č
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic (Kristjan Anton
Kontarščak) – 26/11/č

Delniška družba
glej še Družbe
Kako zaščiteni so drobni vlagatelji v delnice? (Robert
Kleindienst) – 19-20/34/č
Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške
družbe (Saša Prelič) – 17/6/č
Omejitev zastopniških pooblastil uprave delniške družbe (Saša
Prelič) – 7-8/10/č
Pravni postopki v zvezi z zamenjavo oblike delnice (Kristjan
Anton Kontarščak) – 13/17/č
Prenehanje mandata članov nadzornega sveta d.d. (Saša Prelič)
– 26/10/č
Pridobitev glasovalne pravice pri imetnikih prednostnih
neglasovalnih delnic (Gregor Drnovšek) – 27/11/č
Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev (Borut
Bratina) – 6/13/č
Vzajemna in Aktiva Invest – izgubljeni občutek za idejo prava in
pravičnosti (Šime Ivanjko) – 4/3/uv
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Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic (Kristjan Anton
Kontarščak) – 26/11/č

Stvarno kazalo

Vštevanje vajeniške učne dobe v pokojninsko dobo (Nataša
Belopavlovič) – 12/25/vo
Zahtevana izobrazba in sprememba sistemizacije – 27/21/vo

Delniške družbe
Ali lahko skupščina delniške družbe spreminja sklepe
predhodnih skupščin? (Kristjan Anton Kontarščak) – 44/14/č
Podelitev delniških opcij tujih družb zaposlenim v slovenskih
družbah – 45/III/erar
Spremembe in dopolnitve kodeksa upravljanja javnih d. d.
(Andrej Šercer) – 12/13/č
Upravljanje delniških družb: corporate governance (Lucija
Učakar) – 43/21/zap
Usoda nasprotnih predlogov (Matej Tomažin) – 24-25/34/č
Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb (Luigi Varanelli) –
18/6/č

Delo za določen čas
Opravljanje dela na drugem delovnem mestu za določen čas
(Nataša Belopavlovič) – 28/22/vo
Opravljanje dela na drugem delovnem mestu za določen čas
(Nataša Belopavlovič) – 29-30/23/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Nataša Belopavlovič) –
41-42/27/vo
Zaporedno sklepanje pogodb za določen čas (Jasmina
Cigrovski) – 27/26/odl
Zaporedno sklepanje pogodb za določen čas (Jasmina
Cigrovski) – 37/24/odl
Zaposlitev za določen čas – diskriminacija na podlagi starosti
(Martina Šetinc – Tekavc) – 19-20/26/č

Delovni čas
Daljši dopust za nočne delavce (Nataša Belopavlovič) –
10/18/vo
Dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času (popoldansko
delo) – 7-8/18/vo
Efektivni delovni čas – 5/18/vo
Krajši delovni čas v posebnih primerih (Nataša Belopavlovič) –
21/20/vo
Nadurno delo in neenakomerno razporejen delovni čas v policiji
– 18/17/vo
Obdobni zdravstveni pregled – vrnitev na delo (Nataša
Belopavlovič) – 17/19/vo
Obračunavanje dodatnih ur za voznika tovornega vozila –
36/23/vo
Pravica do minimalnega dnevnega in tedenskega počitka
(Jasmina Cigrovski) – 36/27/odl
Prisotnost na delu in službeno potovanje – 17/20/vo
Pristojnosti slovenskih občin (Tjaša Ivanc) – 4/24/prik
Računanje ur prisotnosti na delu (Nataša Belopavlovič) –
29-30/23/vo
Spremembe direktive o organizaciji delovnega časa (Maja
Rijavec) – 10/15/č

Delovno dovoljenje
glej Tujci, Delovna razmerja, Zaposlovanje tujcev

Delovna razmerja

Delovno pravo

Ali bo treba spremeniti zakon o zaposlitveni rehabilitaciji ali
prilagoditi prakso? (Miha Šercer) – 2/13/č
Ali lahko (zgolj) zakonodaja zagotavlja fleksibilnost na področju
delovnih razmerij? (Urban Vrtačnik) – 37/II/pril
Člen 90 ZDR – res nadomestila za prerazporeditve delavcev
(Luka Tičar) – 41-42/18/č
Delodajalski pogled na spremembe ZDR (Metka Penko –
Natlačen) – 27/17/č
Diskriminacija pri zaposlovanju na podlagi starosti (Jasmina
Cigrovski) – 6/21/odl
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 7-8/19/vo
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 47/18/vo
Določitev pogoja osnovne izobrazbe (US RS) – 7-8/26/odl
Jubilejna nagrada (Nataša Belopavlovič) – 1/22/vo
Mobing (Pavla Mlinarič) – 12/19/č
Napotitev na predhodni preventivni zdravstveni pregled (Nataša
Belopavlovič) – 28/19/vo
Napredovanje delavcev, zaposlenih v zdravstvu – 2/23/vo
Ne tič ne miš (Alenka Leskovic) – 41-42/36/č
Neugodno obravnavanje žensk v delovnem razmerju zaradi
nosečnosti ali materinstva (Martina Šetinc – Tekavc) –
27/27/odl
Novela ZDR in sindikati (Gregor Miklič) – 28/16/č
Obdobni zdravstveni pregled – vrnitev na delo (Nataša
Belopavlovič) – 17/19/vo
Obveznosti delodajalca ob prenehanju pravic iz invalidskega
zavarovanja (Nataša Belopavlovič) – 24-25/20/vo
Odsotnost z dela zaradi darovanja krvi (Nataša Belopavlovič) –
33/21/vo
Odškodninska odgovornost delodajalca za kršitve pravic iz
delovnega razmerja (Bogomir Horvat) – 19-20/II/pril
Plačilo za potrdilo o času trajanja študija – 21/20/vo
Posledica nezagotavljanja dela (Nataša Belopavlovič) – 13/21/vo
Prisotnost na delu in službeno potovanje – 17/20/vo
Razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo
(Barbara Mazovec) – 47/16/č
Razmerje med 47. in 90. členom ZDR (Tanja Pirnat) – 43/16/č
Reševanje kolektivnih delovnih sporov in kadrovska funkcija
(Jernej Podlipnik) – 19-20/28/zap
Sistemizacija delovnih mest – opis del – 3/21/vo
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu (Nataša Barlič) –
43/14/č
Spremembe ZDR glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Ivan
Robnik) – 31-32/II/pril
Spreminjanje ZDR (Miha Šercer) – 26/16/č
Stroški prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič) –
2/22/vo
Teorija in praksa zaposlovanja invalidov – res razlika? (Damijana
Peterlin) – 5/17/č
Tuji delavci, napoteni na delo v Republiko Slovenijo – 45/II/erar
Veljavna delovna zakonodaja in vodenje stečajnih postopkov
(Luka Tičar) – 9/19/č

Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Izzivi kolektivnega dogovarjanja v gospodarskih dejavnostih
(Metka Penko – Natlačen) – 29-30/16/č
Kolektivni delovni spori (Viktor Planinšec) – 35/32/zap
Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem (Nataša
Belopavlovič) – 47/28/č
Malo dela – velika konkurenca? – 39-40/39/č
Obisk na katedri za delovno in socialno pravo PF v Zagrebu
(Nataša Belopavlovič) – 38/28/zap
Po kislih kumarah kisla jabolka (Nataša Belopavlovič) – 27/22/č
Pomen dela na daljavo za zagotavljanje večje svobode dela in
zdravega življenja (Raj Hartner) – 47/II/pril
Pred V. dnevi delovnega prava in socialne varnosti (Nataša
Belopavlovič) – 19-20/3/uv
Reševanje kolektivnih delovnih sporov (Nataša Belopavlovič) –
17/14/č
Reševanje kolektivnih delovnih sporov in kadrovska funkcija
(Jernej Podlipnik) – 19-20/28/zap
Sodno varstvo v sporih iz aktivne politike zaposlovanja (Ivan
Robnik) – 21/18/č
Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim
zaposlovanjem (Drago Mežnar) – 48/VI/pril
Spremembe direktive o organizaciji delovnega časa (Maja
Rijavec) – 10/15/č
Ustavimo nasilje na delovnem mestu! (Bećir Kečanović) –
49-50/22/č
Za lažje odpuščanje – 47/30/č
Za več zaposlovanja – 46/34/č
ZDSS-1 s komentarjem (Irena Žagar) – 1/30/prik

Demokracija
En sedež Evropskega parlamenta in demokratični primanjkljaj
(Matej Avbelj) – 41-42/14/č
Globus (Dean Zagorac) – 46/38/inf
Kot v starem partijskem sistemu (Boštjan Koritnik) – 43/20/zap
Oblast je naša (Hinko Jenull) – 45/35/č
Preizkusni kamen demokracije (Aleš Mercina) – 49-50/29/č
Preludij demokracije (Maja Brkan) – 15-16/34/prik
Razkrivanje nepravilnosti – pro bono publico? (Mirko Pečarič) –
15-16/15/č
Smešnost predsodkov (Vesna Bergant – Rakočević) – 17/22/zap
Več ali manj neposredne demokracije? (Miro Cerar) –
29-30/3/uv
Zavore in ravnotežja – pogoj za človekove pravice (Ljubo
Bavcon) – 47/3/uv

Denacionalizacija
Denacionalizacijske zadeve pri okrajnih sodiščih (Irena Vovk) –
7-8/33/č
Povečanje vrednosti nepremičnine zaradi novih investicij po
ZDen (Mihael Nunčič) – 5/11/č
Problematičnost dokazovanja sile, grožnje in zvijače po 5. členu
ZDen (Barbara Mazovec) – 34/16/č
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Vrnitev zaplenjenih nepremičnin v naravi – naravne znamenitosti
(VS RS) – 22/21/odl

Denar
»Trajna avantura brez vrnitve« (Alenka Škrk) – 41-42/24/zap
Denar v teoriji in praksi (Meta Ahtik) – 49-50/8/č
Mednarodni denarni sklad (Boštjan Koritnik) – 28/35/inf
Novi – preprosti model financiranja občin (Majda D. Božič) –
24-25/6/č
Pravna zaščita evra (Damjan Potparič, Bojan Dobovšek) –
19-20/15/č
Zamrznitev sredstev v boju proti terorizmu je skladen s
Skupnostnim pravom (Jasmina Cigrovski) – 29-30/30/odl

pravna praksa – 2006

Lastna sredstva za preživljanje – 41-42/III/erar
Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja in odprava dvojnega
obdavčevanja v ZDoh-1 in ZDavP-1 – 44/I/erar
Načelo varstva zaupanja v pravo in ZDoh-1D (Aleš Ferčič) –
9/6/č
Neenaka obravnava avtorskih honorarjev (Sonja Kuhar) – 33/6/č
Več vračila dohodnine za višji DDV (Boštjan Koritnik) –
29-30/6/č

Dokazi
Izvajanje dokazov in pravice obrambe (Marko Bošnjak) –
13/II/pril

Doklade
Dežustvo

Novela ZSDP-B: korak k izboljšanju? (Suzana Kraljić) – 22/15/č

Pristojnosti slovenskih občin (Tjaša Ivanc) – 4/24/prik

Doktorat
Direktive ES
Denarno nadomestilo za neizrabo minimalnega letnega dopusta
(Jasmina Cigrovski) – 15-16/29/odl
Direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno
pokojninsko zavarovanje (Peter Pogačar) – 5/15/č
Direktiva REACH – 47/29/č
Izjeme v javnem redu in javni varnosti po direktivi 2004/38 in
noveli ZTuj-1B (Želja Cilenšek – Bončina) – 38/8/č
Načelo regionalnega izčrpanja pravic iz blagovne znamke (Želja
Cilenšek – Bončina) – 4/V/pril
Odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine in pogodbe o
posojilu (Jasmina Cigrovski) – 34/26/odl
Pomen in meje neposrednega učinka direktiv v pravnih redih
držav članic EU v luči postopkov oddaj javnih naročil (Matej
Accetto, Sašo Matas) – 17/II/pril
Predlog direktive o dostopu do trga pristaniških storitev (Patrick
Vlačič) – 3/17/č
Reforma prava javnih naročil (Aleksij Mužina) – 38/3/uv
Spremembe direktive o organizaciji delovnega časa (Maja
Rijavec) – 10/15/č
Spremembe ZPIZ in razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja
v EU (Andraž Rangus) – 31-32/17/č
Uporaba direktiv po 31. januarju 2006 (Aleksij Mužina) – 2/8/č
Uporaba okvirnih sporazumov v postopkih oddaje javnih naročil
(Andreja Primec) – 1/10/č

Direktor
glej še Uprava (družbe)
Imenovanje v.d. direktorja – 14/22/vo

Disciplinski postopek
Disciplinski postopek zoper javnega uslužbenca – 9/23/vo
Stari pravilnik o disciplinskih kršitvah – 4/19/vo

Diskriminacija
(Posredna) diskriminacija pri usmerjanju romskih otrok v
posebne šole (Katarina Zidar) – 13/26/odl
Ali smo sodniki pripravljeni? (Teodora Glušič – Terbovc) –
22/28/č
Analiza ukrepa preselitve ambruških Romov (Neža Kogovšek) –
43/13/č
Diskriminacija pri zaposlovanju na podlagi starosti (Jasmina
Cigrovski) – 6/21/odl
Enakost obravnave zavarovancev (US RS) – 43/25/odl
Izključna pravica za davčno pomoč nasprotuje pravu Skupnosti
(Jasmina Cigrovski) – 14/29/odl
Izpolnitev pogoja za upokojitev – dopusten razlog za prenehanje
delovnega razmerja? (Nina Scortegagna) – 24-25/15/č
Kako pravno nadzorovati besede? (Kristina Božič) – 38/27/č
Manjšine, Romi in homofobija (Dean Zagorac) – 13/31/č
Marginalizacija in diskriminacija starejših (Milan Pavliha) –
7-8/15/č
Neugodno obravnavanje žensk v delovnem razmerju zaradi
nosečnosti ali materinstva (Martina Šetinc – Tekavc) –
27/27/odl
Preprečevanje oziroma odprava diskriminacije je predvsem
naloga države (Jasna Murgel) – 47/15/č
Vloga družine pri izvrševanju pravice do prostega gibanja (Petra
Jere) – 14/6/č
Zaposlitev za določen čas – diskriminacija na podlagi starosti
(Martina Šetinc – Tekavc) – 19-20/26/č

Dohodnina
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Akontacija dohodnine (Marko Novak) – 36/32/č
Akontiranje drugih dohodkov po ZDoh (US RS) – 29-30/26/odl
Informiranje investitorjev ob spreminjanju zakonodaje (Jure Mikuž)
– 22/34/č

Prof. dr. Janez Kranjc – častni doktor Univerze v Poitiersu
(Alenka Šelih) – 39-40/36/zap
Reševanje kolektivnih delovnih sporov in kadrovska funkcija
(Jernej Podlipnik) – 19-20/28/zap
Vrednostne (normativne) prvine v splošnem pojmu kaznivega
dejanja (Marko Bošnjak) – 2/28/zap

Doping
Antidopinška pravila mednarodnega OK v luči konkurenčnega
prava ES (Maja Smrkolj) – 29-30/31/č
Doping: CAS med FIFA in WADA (Vesna Bergant – Rakočević)
– 22/11/zap

Dopolnilno delo
Dopolnilno delo (Nataša Belopavlovič) – 4/20/vo
Soglasje za dopolnilno delo (Nataša Belopavlovič) – 19-20/20/vo

Dopust
Daljši dopust za nočne delavce (Nataša Belopavlovič) –
10/18/vo
Denarno nadomestilo za neizrabo minimalnega letnega dopusta
(Jasmina Cigrovski) – 15-16/29/odl
Dodatni dnevi letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 11/22/vo
Določanje dolžine letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) –
10/18/vo
Določitev in izraba letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) –
15-16/21/vo
Izraba letnega dopusta pri novem delodajalcu – 45/22/vo
Izraba letnega dopusta v primeru odsotnosti zaradi nege in
varstva otroka (Nataša Belopavlovič) – 15-16/21/vo
Letni dopust in regres v primeru upokojitve (Nataša
Belopavlovič) – 13/22/vo
Po kislih kumarah kisla jabolka (Nataša Belopavlovič) – 27/22/č
Pravica do sorazmernega dela letnega dopusta (Nataša
Belopavlovič) – 31-32/26/vo
Pravica do minimalnega dnevnega in tedenskega počitka
(Jasmina Cigrovski) – 36/27/odl
Regres za letni dopust (Nataša Belopavlovič) – 19-20/20/vo

Društva pravnikov
Bogata bera (Dean Zagorac) – 14/33/inf
Davčne novosti (Branka Neffat) – 6/26/zap
Deset zares naj… pravnikov (Anton Tomažič) – 41-42/32/zap
Dostop do informacij (Branka Neffat) – 12/34/inf
Evropsko združenje za mednarodno pravo (Vasilka Sancin) –
24-25/30/zap
Kdo pravi, da smo pravniki »zapeti« (Boštjan Koritnik) –
36/32/zap
Novi zakon o prevzemih (Boštjan Koritnik) – 44/30/zap
Novo vodstvo Zveze (Dean Zagorac) – 9/31/zap
Priznanja in nagrade za leto 2006 – 39-40/6/zap
Skilex 2006 (Metod Žužek) – 6/26/zap
Trend odpovedovanja KP (Boštjan Koritnik) – 41-42/32/zap
Uspeh na Skilexu (Metod Žužek) – 15-16/23/inf
Veš, poet, svoj dolg?! (Franci Gerbec) – 5/3/uv
Za programsko in kadrovsko prenovo ZDPS (Hinko Jenull) –
1/13/mn
Zapleti v medicini (Dean Zagorac) – 13/31/č

Družba z omejeno odgovornostjo
Družba z omejeno odgovornostjo kot preddružba (Bojan Zabel)
– 34/II/pril
glej še Družbe
Izpodbijanje sklepov družbenikov pri d. o. o. (Peter Podgorelec) –
19-20/11/č
Navodila družbenikov poslovodjem v d. o. o. (Bojan Zabel) –
45/13/č
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Poslovni delež družbenika v d.o.o. (Luigi Varanelli) – 47/18/vo
Preračun osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala
d.o.o. v evre (Jožica Vindiš) – 23/6/č
Sprememba s.p. v d.o.o. – 1/22/vo
Sprememba sedeža in poslovnega naslova d.o.o. (Kristjan Anton
Kontarščak) – 45/22/vo
Vplačilo četrtine osnovnega vložka pred prijavo za vpis d.o.o v
sodni register (Alenka Ratnik) – 15-16/10/č
Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb (Luigi Varanelli) –
18/6/č

Družbe
Čezmejna združitev gospodarskih družb v EU – takoj? (Janja
Bedrač) – 12/6/č
Davčna obremenitev dividend na podlagi delnic družb s
sedežem v drugi državi članici (Jasmina Cigrovski) –
45/26/odl
Dematerializacija v nejavnih družbah (Kristjan Anton Kontarščak)
– 43/8/č
Izpodbijanje sklepov družbenikov pri d.o.o. (Peter Podgorelec) –
19-20/11/č
Napadi na premoženje gospodarskih subjektov (Liljana Selinšek)
– 19-20/29/č
Navodila družbenikov poslovodjem v d. o. o. (Bojan Zabel) –
45/13/č
Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške
družbe (Saša Prelič) – 17/6/č
Nič več delniških parkirišč (Lucija Učakar) – 41-42/21/zap
O prenovljenem ZGD-1 (Boštjan Koritnik) – 21/28/č
Ob sprejetju ZGD-1 (Saša Prelič) – 13/3/uv
Obvezna dematerializacija delnic v skladu z ZGD-1 (Kristjan
Anton Kontarščak) – 24-25/13/č
Odločanje o začetku stečajnega postopka – postopek izbrisa
družbe po ZFPPod (VS RS) – 13/25/odl
Posojila med družbo in družbeniki (Peter Podgorelec) – 35/11/č
Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe –
neusklajenost določb ZGD in SRS (Irena Polak – Remškar)
– 14/VII/pril
Prenova ZGD-1 (Urška Kežmah) – 21/29/inf
Preračun osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala
d.o.o. v evre (Jožica Vindiš) – 23/6/č
Raba kratice v imenu firme (Tina Verovnik) – 10/33/č
Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu
(Kristjan Anton Kontarščak) – 39-40/20/č
Sodelovanje povezanih oseb v dokapitalizaciji (75. in 76. člen
ZPre-1) (Saša Prelič) – 41-42/9/č
Sosporniška intervencija – nasprotje med dejanji sosporniškega
intervenienta in stranke, ki se ji je pridružil (VS RS) –
29-30/27/odl
Sprememba s.p. v d.o.o. – 1/22/vo
Tiha družba kot legalna oblika obida zakona (Nataša Barlič) –
48/13/č
Upravljanje delniških družb: corporate governance (Lucija
Učakar) – 43/21/zap
Usoda nasprotnih predlogov (Matej Tomažin) – 24-25/34/č
Vplačilo četrtine osnovnega vložka pred prijavo za vpis d.o.o v
sodni register (Alenka Ratnik) – 15-16/10/č
Zakoni za uporabnike (Alenka Leskovic) – 28/20/č
Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb (Luigi Varanelli) –
18/6/č
ZGD-1 in ustavna pravica do soupravljanja (Božidar Veljković) –
21/10/č
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili (Kristjan Anton Kontarščak) –
27/29/prik
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili (Kristjan Anton Kontarščak) –
45/30/prik

Družinsko pravo
Dodelitev otroka – ponovno izvajanje dokazov v ponovljenem
pravdnem postopku (VS RS) – 24-25/22/odl
Določanje višine preživnine za otroka (Boštjan Pavec) –
12/VI/pril
ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev (Dean
Zagorac) – 10/37/inf
Izpodbijanje očetovstva (Matija Longar) – 39-40/28/odl
Nekaj pomislekov k predlagani reformi (Teodora Glušič –
Terbovc) – 43/II/pril
Novela ZSDP-B: korak k izboljšanju? (Suzana Kraljić) – 22/15/č
Pravica do združitve družine (Jasmina Cigrovski) – 26/21/odl
Predodelitev otroka v varstvo in vzgojo (VS RS) – 14/27/odl
Predsodni postopek glede razmerij med starši in otroki (Mateja
Böhm) – 43/V/pril
Reforma družinskega prava (Suzana Kraljić) – 11/34/prik

Stvarno kazalo

Registracija istospolnih partnerskih skupnosti v praksi (Ljubica
Šalinger) – 23/VII/pril
Rejništvo (Marko Novak) – 23/33/č
Rejništvo (US RS) – 22/20/odl
Skrbništvo in stiki z otroki (Matija Longar) – 22/26/odl
Skupno in posebno premoženje zakoncev – kredit (VS RS) –
29-30/28/odl
Sprememba spola (Katarina Zidar) – 41-42/30/odl
Virtualno MDDZS (Boštjan Koritnik) – 35/35/inf
Vloga družine pri izvrševanju pravice do prostega gibanja (Petra
Jere) – 14/6/č
Vzgoja in varstvo otroka – onemogočanje stikov (VS RS) –
39-40/25/odl
Začetek obetavnega mozaika (Zoran Skubic) – 43/30/prik
ZZZDR in korist otroka – novelama iz leta 2001 in 2004 ob rob
(Teodora Glušič – Terbovc) – 23/II/pril

Državljanstvo
Prisega domovini (Dragan Petrovec) – 45/20/č

Državna revizijska komisija
glej še Javna naročila
Pravno varstvo zoper akte državne revizijske komisije (Urška
Vrbnjak) – 5/13/č
Pravno varstvo zoper odločitve državne revizijske komisije (Janez
Tekavc) – 45/7/č
Vse več pritožb (Irena Vovk) – 9/18/inf

Državne pomoči
Državna pomoč zaradi zvišanja trošarin na goriva (Jasmina
Cigrovski) – 22/25/odl
Državne pomoči (Jasmina Cigrovski) – 5/21/odl

Državni svet
Pomen in vloga dvodomnosti (Dušan Štrus) – 47/26/č

Državni tožilci
glej Tožilci

Državni zbor
DZ na spletu (in satelitu) (Boštjan Koritnik) – 31-32/39/inf
En sedež Evropskega parlamenta in demokratični primanjkljaj
(Matej Avbelj) – 41-42/14/č
Odstop poslanca – blišč ali beda slovenskega parlamentarizma?
(Miro Cerar) – 41-42/3/uv
Učinkovitost DZ na začetku mandata 2004–2008 (Drago Zajc) –
37/6/č
Zakoni za uporabnike (Alenka Leskovic) – 28/20/č
Zbogom Poročevalec! (Alenka Leskovic) – 15-16/23/č

E
Ekonomska in monetarna unija
glej Evro

Elektrika
Električni mrk (Jure Mikuž) – 45/36/č
Pravna podlaga za določitev predhodnega obdobja (Jasmina
Cigrovski) – 47/24/odl

Elektronsko poslovanje
Spletni forumi kot zavezanci po ZEPT (Franci Ježek) – 35/16/č

Escrow
Escrow dogovor (Mitja Širaj) – 35/14/č

ESČP
Anonimne priče (Katarina Zidar) – 27/25/odl
Bo »velika reforma« tudi velik neuspeh? (Zoran Skubic) –
39-40/12/odl
Boj se Danajcev, ki prinašajo darila ... (Goran Klemenčič) –
12/3/uv
Čas za ustavne spremembe (Justice delayed is justice denied –
ali kdo bo koga) (Janez Čebulj) – 6/3/uv
Članstvo v sindikatu kot pogoj zaposlitve (Katarina Zidar) –
38/24/odl
Domneva nedolžnosti (Matija Longar) – 48/22/č
ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev (Dean
Zagorac) – 10/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 11/37/inf
Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji (Lojze Ude) – 44/3/uv
Izvajanje dokazov in pravice obrambe (Marko Bošnjak) –
13/II/pril
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Izvedba neodvisne preiskave: človekova in ustavnopravna pravica
posameznika (Katarina Zidar) – 33/13/č
Kdaj projekt Matko? (Marko Bošnjak) – 49-50/20/č
Kdo naj odloča o svobodi govora v sodni dvorani? (Katarina
Zidar) – 15-16/28/odl
Matko proti Sloveniji – prezrto sporočilo iz Strasbourga (Goran
Klemenčič) – 45/3/uv
Mednarodna mreža sodišč – med hierarhijo in sodelovanjem
(Marko Ilešič) – 1/3/uv
Moč politične razprave (Katarina Zidar) – 36/26/odl
Nasilje večinskega prebivalstva nad Romi (Katarina Zidar) –
47/22/č
Neizplačane devizne vloge hrvaških varčevalcev pri LB (Katarina
Zidar) – 44/24/odl
Neizvrševanje odločitev sodišča (stare devizne vloge) (Matija
Longar) – 46/24/odl
Nov korak k podvajanju evropskih standardov človekovih pravic?
(Maja Smrkolj) – 10/26/odl
Oddaja v samico (Matija Longar) – 33/29/odl
Onesnaževanje okolja in človekove pravice (Katarina Zidar) –
26/20/odl
Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku (Matija Longar)
– 17/26/odl
Podaljševanje pripora (Matija Longar) – 29-30/29/odl
Policijsko nasilje in kazenski postopek (Polona Mozetič) –
47/10/č
Ponižujoče in nečloveško ravnanje s strani policije ter
neučinkovita in nezadostna preiskava zatrjevanih kršitev
(Matjaž Drav, Matic Zupan) – 45/27/odl
Pravica do obrambe in mutabiliteta obtožbe (Katarina Zidar) –
18/24/odl
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Marko Novak)
– 2/25/č
Pravica do sojenja v razumnem času (Matija Longar) –
14/28/odl
Pravica dostopa do (vrhovnega) sodišča (Matija Longar) –
35/29/č
Prepoved nošenja naglavnih rut (Katarina Zidar) – 23/23/odl
Prisilno pridržanje v psihiatrični bolnišnici (Matija Longar) –
24-25/26/odl
Pritožba zoper sklep (US RS) – 21/22/odl
Razkritje osebnih podatkov ter odškodnina zaradi protipravne
preiskave (Matija Longar) – 37/23/odl
Registracija verske organizacije (Katarina Zidar) – 49-50/27/odl
S posegom v telo izsiljen materialni dokaz (Katarina Zidar) –
28/24/odl
Scordino in mi (Dolores Modic) – 22/VII/pril
Skrbništvo in stiki z otroki (Matija Longar) – 22/26/odl
Smrt zaradi malomarnega zdravljenja (Katarina Zidar) –
34/25/odl
Sprememba spola (Katarina Zidar) – 41-42/30/odl
Steel in Morris proti Združenemu kraljestvu (Bojan Kukec) –
4/22/odl
Še o prezrtem sporočilu iz Strasbourga (Bećir Kečanović) –
46/20/č
Uporaba strelnega orožja in motiv za nesorazmerje oziroma
zlorabo (Katarina Zidar) – 21/24/odl
Upravičeno pričakovanje za pridobitev premoženja (Matija
Longar) – 19-20/24/odl
Veliki brat je v vaši pisarni (Mitja Podpečan) – 37/VI/pril

Estonija
Investicijski skladi v Estoniji (Boštjan Koritnik) – 9/34/č

Etika
Bojmo se strahu pred vsebinskim odločanjem! (Lojze Ude) –
39-40/3/uv
Etično upravljanje občin (Iztok Rakar) – 48/28/prik
O politični vzdržnosti sodnikov (2) (Aleš Zalar) – 41-42/II/pril
Politična vzdržnost sodnikov (Jan Zobec) – 38/12/č
Politično opredeljevanje sodnikov je nedopustno (Ljubo Bavcon)
– 39-40/14/č
Sodnik med politiko, etiko in pravom (Hinko Jenull) –
39-40/15/č
Vpliv sodnikov na »berlusconizacijo« glavnega mesta? (Vesna
Bergant – Rakočević) – 41-42/6/mn
Za moralo v podjetniški igri (Šime Ivanjko) – 41-42/22/zap

Evro
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»Trajna avantura brez vrnitve« (Alenka Škrk) – 41-42/24/zap
EURO – preračunavanje in zaokroževanje (Miha Šlamberger) –
44/II/pril
Menica in euro (Miha Šlamberger) – 44/V/pril

pravna praksa – 2006

Pravna zaščita evra (Damjan Potparič, Bojan Dobovšek) –
19-20/15/č
Prehod na evro v računovodenju družb in uvedba kosovnih
delnic (Jožica Vindiš) – 44/11/č
Preračun osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala
d.o.o. v evre (Jožica Vindiš) – 23/6/č
Uvedba evra in prikrito zvišanje cen (Martina Bukovec) –
44/IV/pril

Evropska unija
»Drobitev« državnih uprav v EU (Boža Vončina) – 17/13/č
Boj se Danajcev, ki prinašajo darila ... (Goran Klemenčič) –
12/3/uv
Diskretni šarm dvojnosti (Danilo Türk) – 34/3/uv
Doma v Evropi (Boštjan Koritnik) – 39-40/44/inf
Elementi uspešnega predsedovanja EU (Matej Avbelj) – 33/18/č
En sedež Evropskega parlamenta in demokratični primanjkljaj
(Matej Avbelj) – 41-42/14/č
Evropa na obisku (Boštjan Koritnik) – 45/34/č
Evropejci pod nadzorom ZDA? – 43/31/č
Evropski pravni prostor in izvršba (Boštjan Koritnik) – 37/29/č
Globus (Dean Zagorac) – 3/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 19-20/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 26/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 1/32/inf
Harmonizacija evropskega pogodbenega prava (Alenka Škrk) –
36/6/č
Izboljšanje prenosljivosti pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja (Andraž Rangus) – 10/17/č
Kako preseči ad hoc politične kompromise (Matej Avbelj) –
35/32/č
Kdo, kaj, zakaj … o Evropski komisiji (Boštjan Koritnik) –
46/40/inf
Kršitev obveznosti, ki izhajajo iz položaja (Jasmina Cigrovski) –
29-30/30/odl
Nedopustnost tožbe zoper razpise za delovna mesta (Jasmina
Cigrovski) – 34/26/odl
Omejevanje dostopa blaga na trg drugih držav članic EU (Janja
Hojnik) – 27/6/č
Položaj slovenske ustave po vključitvi v EU (Ciril Ribičič) –
29-30/II/pril
Pravica do vstopa, izstopa in prebivanja po direktivi 2004/38/ES
(Želja Cilenšek – Bončina) – 28/9/č
Pravica državljanov EU do prostega gibanja in prebivanja na
ozemlju držav članic EU (Gregor Maučec) – 27/II/pril
Pravna podlaga za določitev predhodnega obdobja (Jasmina
Cigrovski) – 47/24/odl
Pripravljalni akti EU (Boža Vončina) – 31-32/21/č
Raziskave in EU (Boštjan Koritnik) – 33/35/inf
Reforme in predsedovanje EU (Boštjan Koritnik) – 37/26/zap
Schengenski sporazum in načelo ne bis in idem (Jasmina
Cigrovski) – 39-40/29/odl
Spletni smerokaz – domena »EU« (Boštjan Koritnik) – 18/35/inf
Spremembe ZPIZ in razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja
v EU (Andraž Rangus) – 31-32/17/č
Širitveni blues (Jernej Juren) – 12/30/zap
Širjenje pristojnosti EU v kazenskem materialnem pravu (Liljana
Selinšek) – 39-40/30/odl
Tri vprašanja evropskega konstitucionalizma (Matej Avbelj) –
29-30/VII/pril
V kakšno Evropsko unijo si želijo? (Matej Avbelj) – 22/27/č
Virtualni evropski poslanec (Boštjan Koritnik) – 44/36/inf
Za uradnike iz novih članic EU (Boštjan Koritnik) – 29-30/37/inf
Zakonodajna suverenost v pogojih polnopravnega članstva
Slovenije v EU (Albin Igličar) – 23/9/č
Zaposlovanje tujcev iz držav članic EU (Jasmina Cigrovski) –
4/23/odl
Znanost za javnost (Boštjan Koritnik) – 41-42/41/inf

Evtanazija
Globus (Dean Zagorac) – 3/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 6/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 18/37/inf

F
Film
Urejenost ali zmeda v pravnih aktih na filmskem področju (Maja
Jurić) – 9/13/č

Filozofija
O univerzalnosti človekovih pravic (Boštjan M. Zupančič) –
39-40/9/č
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Pamflet: kdo se boji filozofije prava (Benjamin Flander) –
44/31/zap

Finančni trgi
Čemu služijo privilegiji na finančnem trgu? (Robert Kleindienst) –
43/33/č
Dovolj zanimanja za združenje malih delničarjev? (Matej Tomažin)
– 28/34/č
Investicijski skladi na Britanskem otočju (Boštjan Koritnik) –
13/28/č
Investicijski skladi na Cipru (Boštjan Koritnik) – 5/24/zap
Investicijski skladi na Češkem (Boštjan Koritnik) – 6/22/č
Investicijski skladi na Danskem (Boštjan Koritnik) – 7-8/21/č
Investicijski skladi na Finskem (Boštjan Koritnik) – 10/32/č
Investicijski skladi na Madžarskem (Boštjan Koritnik) –
19-20/32/č
Investicijski skladi na Malti (Boštjan Koritnik) – 21/32/č
Investicijski skladi na Nizozemskem (Boštjan Koritnik) – 23/32/č
Investicijski skladi na Poljskem (Boštjan Koritnik) – 24-25/27/č
Investicijski skladi na Portugalskem (Boštjan Koritnik) – 27/32/č
Investicijski skladi na Slovaškem (Boštjan Koritnik) – 26/24/č
Investicijski skladi na Švedskem (Boštjan Koritnik) – 31-32/32/č
Investicijski skladi v Avstriji (Boštjan Koritnik) – 2/26/č
Investicijski skladi v Belgiji (Boštjan Koritnik) – 3/22/č
Investicijski skladi v Estoniji (Boštjan Koritnik) – 9/34/č
Investicijski skladi v Franciji (Boštjan Koritnik) – 11/23/č
Investicijski skladi v Grčiji (Boštjan Koritnik) – 12/32/č
Investicijski skladi v Italiji (Boštjan Koritnik) – 15-16/30/č
Investicijski skladi v Latviji (Boštjan Koritnik) – 14/30/č
Investicijski skladi v Litvi (Boštjan Koritnik) – 17/30/č
Investicijski skladi v Luksemburgu (Boštjan Koritnik) – 18/19/č
Investicijski skladi v Nemčiji (Boštjan Koritnik) – 22/32/č
Investicijski skladi v Španiji (Boštjan Koritnik) – 28/32/č
Kako legalno trgovati z notranjimi informacijami? (Matej Tomažin)
– 39-40/41/č
Kako zaščiteni so drobni vlagatelji v delnice? (Robert
Kleindienst) – 19-20/34/č
Ko delnice podjetja ne kotirajo več na borzi (Matej Tomažin) –
46/36/č
Koliko pretekle donosnosti prenese investitor? (Robert
Kleindienst) – 31-32/38/č
Nadzor delovanja trgov vrednostnih papirjev pri mednarodnih
poslih (Jure Mikuž) – 26/26/č
Nakupovalna mrzljica (Jure Mikuž) – 47/32/č
Nas čaka mirna borzna jesen? (Jure Mikuž) – 34/34/č
Poročanje pri poslih z vrednostnimi papirji za račun povezanih
oseb (Jure Mikuž) – 29-30/38/č
Posledice predpisov, ki varujejo preveč (Robert Kleindienst) –
38/33/č
Različni interesi investicijskih skladov (Matej Tomažin) – 33/34/č
Razumemo naložbeno tveganje? (Robert Kleindienst) – 35/34/č
Se država umika iz gospodarstva? Ne bi rekel … (Jure Mikuž) –
41-42/37/č
Sporna ureditev nadomestil in taks v ZTVP-1 (US RS) –
7-8/25/odl
Strokovni nasvet ni nujno tudi dober nasvet (Robert Kleindienst)
– 49-50/36/č
Zakaj slabi rezultati ne odnesejo direktorja? (Matej Tomažin) –
48/32/č
Zakon o prevzemih in zaščita malih delničarjev (Matej Tomažin)
– 44/32/č

Stvarno kazalo

Upravičeno pričakovanje za pridobitev premoženja (Matija
Longar) – 19-20/24/odl

G
Garancija
Jamčevalni zahtevki potrošnika (Urška Češnjevar) – 26/13/č
Omejenost jamčevalnih zahtevkov (Borut Požun) – 22/8/č
Še o omejenosti jamčevalnih zahtevkov (Borut Požun) –
29-30/18/č

Genocid
»Nenaklepni genocid« v Bosni (Dominika Švarc) – 39-40/34/č
Globus (Dean Zagorac) – 28/37/inf
Kaznivo dejanje genocida (Matevž Pezdirc) – 21/16/č

Glasba
Avtorstvo popevke in plagiat (Matej Čujovič) – 6/8/č

Globalizacija
Mantra zdajšnjega časa (Jože Mencinger) – 17/3/uv

Gospodarske javne službe
Gospodarske javne službe (US RS) – 31-32/28/odl

Gospodarske pogodbe
Escrow dogovor (Mitja Širaj) – 35/14/č
Gospodarsko pogodbeno pravo (Saša Prelič) – 39-40/38/prik
Gradbena pogodba (Samo Bardutzky) – 23/29/č
Harmonizacija evropskega pogodbenega prava (Alenka Škrk) –
36/6/č
Pogodbe o lizingu in njihov odsev v kazenskem pravu (Andrej
Ferlinc) – 24-25/VI/pril
Zaveze pri posojilnih pogodbah (Miran Jus) – 3/V/pril

Gozd
Poseg v lastninsko pravico (US RS) – 43/25/odl

Gradbeno dovoljenje
Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje pri izdajanju
soglasja za gradnjo (Jasmina Cigrovski) – 18/25/odl

Gradnja
Bit in blišč (Vesna Bergant – Rakočević) – 29-30/25/zap
Gradbena pogodba (Samo Bardutzky) – 23/29/č
Gradnja na kmetijskih zemljiščih (US RS) – 22/20/odl
Interesi pri izdaji gradbenega dovoljenja na lokalni ravni (Barbara
Gruden, Polona Kovač) – 38/V/pril
Izdaja gradbenega dovoljenja (US RS) – 23/20/odl

Grčija
Globus (Dean Zagorac) – 6/29/inf
Investicijski skladi v Grčiji (Boštjan Koritnik) – 12/32/č
Pravica dostopa do (vrhovnega) sodišča (Matija Longar) –
35/29/č
Prepoved namestitve in uporabe električnih, elektromehanskih in
elektronskih iger (Jasmina Cigrovski) – 44/23/odl
Zaporedno sklepanje pogodb za določen čas (Jasmina
Cigrovski) – 27/26/odl

Finska
Investicijski skladi na Finskem (Boštjan Koritnik) – 10/32/č
Izračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje (Jasmina
Cigrovski) – 33/30/odl

H

Firma
Raba kratice v imenu firme (Tina Verovnik) – 10/33/č

Harmonizacija evropskega pogodbenega prava (Alenka Škrk) –
36/6/č

Francija

Hipnoza

Globus (Dean Zagorac) – 4/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 5/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 14/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 15-16/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 18/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 23/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 28/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 34/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 39-40/44/inf
Investicijski skladi v Franciji (Boštjan Koritnik) – 11/23/č
Krepitev CIP – 17/32/zap
Plačila za socialno varnost v drugi državi članici (Jasmina
Cigrovski) – 45/26/odl

Hipnoza in pregon kaznivih dejanj (Franci Ježek) – 28/30/č

Harmonizacija

Hišna preiskava
ZDA: omejitev hišne preiskave brez naloga (Dean Zagorac) –
12/37/inf

Hrvaška
Globus (Dean Zagorac) – 26/29/inf
Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji (Lojze Ude) – 44/3/uv
Neizplačane devizne vloge hrvaških varčevalcev pri LB (Katarina
Zidar) – 44/24/odl
Nepremoženjska škoda po novem hrvaškem ZOO (Bogomir
Horvat) – 2/20/č
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Obisk na katedri za delovno in socialno pravo PF v Zagrebu
(Nataša Belopavlovič) – 38/28/zap
Osebni stečaj – institut prihodnosti? (Zoran Skubic) – 37/11/č
V kakšno Evropsko unijo si želijo? (Matej Avbelj) – 22/27/č

Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri (Jure
Levovnik) – 18/9/č
Veliki brat je v vaši pisarni (Mitja Podpečan) – 37/VI/pril
Zbogom Poročevalec! (Alenka Leskovic) – 15-16/23/č

Humanitarnost

Inšpekcija

Gasilci pogorišč? (Kristina Božič) – 13/34/č
Globus (Dean Zagorac) – 44/35/inf
Humanitarna intervencija v mednarodnem pravu (Boštjan
Koritnik) – 10/28/č
Izzivi humanitarnega prava (Kristina Božič) – 48/25/zap
Tragična cena bližnjevzhodnega konflikta (Dominika Švarc) –
31-32/22/č

Življenje na razprodaji (Vesna Bergant – Rakočević) – 1/31/zap
Boj proti piratstvu (Boštjan Koritnik) – 27/35/inf
Kakšne bodo posledice črtanja 25. člena ZIN? (Biljana Erdelič)
– 46/15/č
Okoljevarstveno dovoljenje – inšpekcijski nadzor (Mateja Likozar
– Rogelj) – 21/14/č
Začasna premestitev (Nataša Belopavlovič) – 11/21/vo

I
Identiteta
Preverjanje identitete na pošti (Andreja Mrak) – 15-16/21/vo
Ugotavljanje istovetnosti in potreba po konceptu policijskega
prava (Bećir Kečanović) – 13/16/č
Videz kot okoliščina za ugotavljanje identitete (US RS) –
14/24/odl

Intelektualna lastnina
(Ne)utemeljenost pravic intelektualne lastnine? (Gregor Klun) –
37/9/č
glej Avtorsko pravo, Industrijska lastnina
Globus (Dean Zagorac) – 34/37/inf
Pirati s severa (Gregor Klun) – 44/16/č
Razlikovalni učinek znamke (Jasmina Cigrovski) – 36/27/odl
Svetovno prvenstvo v nogometu in kabelska retransmisija v
Sloveniji (Vesna Bergant – Rakočević) – 26/6/zap
Varstvo intelektualne lastnine (Boštjan Koritnik) – 36/34/inf

Igre na srečo
Prepoved namestitve in uporabe električnih, elektromehanskih in
elektronskih iger (Jasmina Cigrovski) – 44/23/odl
Vpliv prava ES na čezmejne igre na srečo (Janja Hojnik) –
38/6/č
Zapleti pri prirejanju iger na srečo po internetu (Benjamin
Lesjak) – 39-40/18/č

Imigranti
glej Tujci

In memoriam
Beseda urednika (Dean Zagorac) – 9/4/č

Indija
Skepsa – tudi do samega sebe (Tomaž Pavčnik) – 9/23/č

Industrijska lastnina
ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev (Dean
Zagorac) – 10/37/inf
Kdaj nepooblaščena uporaba znamke ne pomeni kršitve?
(Martina Repas) – 14/8/č
Načelo regionalnega izčrpanja pravic iz blagovne znamke (Želja
Cilenšek – Bončina) – 4/V/pril
Optimalna doba trajanja patentnega varstva (Elizabeta Zirnstein)
– 2/17/č
Pri dobri poravnavi zadovoljnih ni (Boštjan Koritnik) – 18/30/č

Informacija javnega značaja
Doktrinarno preozka razlaga ZDIJZ! (Andraž Teršek) –
19-20/21/mn
Dostop do informacij (Branka Neffat) – 12/34/inf
ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev (Dean
Zagorac) – 10/37/inf
Neposredna uporabljivost prava EU in dostop do informacij
javnega značaja (Kristina Kotnik – Šumah) – 27/9/inf
Varstvo osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega
značaja (Miro Cerar) – 14/34/prik
Varstvo zaupnosti podatkov ponudnikov pri vpogledu v
ponudbeno dokumentacijo (Matjaž Kovač) – 38/16/č

Informatika
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Boj proti piratstvu (Boštjan Koritnik) – 27/35/inf
Carinska vrednost prenosnega računalnika s sistemsko
programsko opremo (Jasmina Cigrovski) – 46/25/odl
Elektronske izdaje Uradnega lista RS (Jožica Velišček) – 1/18/č
E-sodstvo – realnost ali utopija? (Dolores Modic) – 46/26/č
Globus (Dean Zagorac) – 21/37/inf
Kaj velja? (Goran Šiška) – 13/34/č
Koliko liber stane dlančnik? (Nataša Logar) – 4/25/č
Komunikacijski milijoni (Mitja Podpečan) – 45/15/zap
Nove tehnologije in objava zakonodaje (Boštjan Koritnik) –
36/28/č
Pravne možnosti pri zlorabah s programi za samodejno klicanje
(Klemen Tičar) – 6/6/č
Prekrškovno pravo (Boštjan Koritnik) – 21/35/inf
Pri dobri poravnavi zadovoljnih ni (Boštjan Koritnik) – 18/30/č
Računalniško vodeno iskanje profila (Maja Smrkolj) – 21/27/odl
Spletni forumi kot zavezanci po ZEPT (Franci Ježek) – 35/16/č

Internet
Ali Google krši avtorske pravice? (Urša Chitrakar) – 11/11/č
Blog: odgovorna sta pisec in gostitelj (Benjamin Lesjak) –
48/16/č
Boj proti davčnim utajam (Boštjan Koritnik) – 43/37/inf
Boj proti piratstvu (Boštjan Koritnik) – 27/35/inf
Da tuji jezik ne bo več ovira (Boštjan Koritnik) – 37/37/inf
Doma v Evropi (Boštjan Koritnik) – 39-40/44/inf
DZ na spletu (in satelitu) (Boštjan Koritnik) – 31-32/39/inf
E(nostavni) davki (Boštjan Koritnik) – 26/27/inf
Elektronske izdaje Uradnega lista RS (Jožica Velišček) – 1/18/č
Evropski ombudsman (Boštjan Koritnik) – 47/36/inf
glej Informatika, Elektronsko poslovanje
Globus (Dean Zagorac) – 7-8/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 11/37/inf
Javna uprava iz naslanjača (Boštjan Koritnik) – 23/35/inf
Kdo, kaj, zakaj … o Evropski komisiji (Boštjan Koritnik) –
46/40/inf
Klik do ustavnega sodišča (Boštjan Koritnik) – 22/35/inf
Mednarodni denarni sklad (Boštjan Koritnik) – 28/35/inf
Mednarodno kazensko sodišče (Boštjan Koritnik) – 34/35/inf
Nove tehnologije in objava zakonodaje (Boštjan Koritnik) –
36/28/č
Ob 60-letnici Uradnega lista (Alenka Leskovic) – 35/3/uv
Odstranitev bloga na podlagi odredbe sodišča (Nina Zidar –
Klemenčič) – 48/14/č
Pravne možnosti pri zlorabah s programi za samodejno klicanje
(Klemen Tičar) – 6/6/č
Projekt Avalon (Boštjan Koritnik) – 24-25/35/inf
Raziskave in EU (Boštjan Koritnik) – 33/35/inf
Socialno varstvo (Boštjan Koritnik) – 19-20/35/inf
Spletna varnost (Boštjan Koritnik) – 38/37/inf
Spletni forumi kot zavezanci po ZEPT (Franci Ježek) – 35/16/č
Spletni kriminal – 29-30/39/inf
Spletni smerokaz – domena »EU« (Boštjan Koritnik) – 18/35/inf
Strokovnost + Wikipedija = Citizendium (Boštjan Koritnik) –
45/40/inf
Uncyclopedia (Boštjan Koritnik) – 49-50/40/inf
Varstvo intelektualne lastnine (Boštjan Koritnik) – 36/34/inf
Virtualni evropski poslanec (Boštjan Koritnik) – 44/36/inf
Virtualno MDDZS (Boštjan Koritnik) – 35/35/inf
Zapleti pri prirejanju iger na srečo po internetu (Benjamin
Lesjak) – 39-40/18/č
Zbogom Poročevalec! (Alenka Leskovic) – 15-16/23/č

Invalidi
Ali bo treba spremeniti zakon o zaposlitveni rehabilitaciji ali
prilagoditi prakso? (Miha Šercer) – 2/13/č
Davčni vidik – delna invalidska pokojnina in nadomestilo za
invalidnost (US RS) – 17/23/odl
Določanje števila zaposlenih za plačilo obveznosti po ZZRZI
(Nataša Belopavlovič) – 34/20/vo
Določitev dodatne tedenske pedagoške obveznosti delavcu
invalidu (Nataša Belopavlovič) – 49-50/24/vo
Globus (Dean Zagorac) – 5/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 33/37/inf
Obveznosti delodajalca ob prenehanju pravic iz invalidskega
zavarovanja (Nataša Belopavlovič) – 24-25/20/vo
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Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi bolezni (Jasmina
Cigrovski) – 28/25/odl
Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi (Nataša Belopavlovič) –
45/22/vo
Osnova za plačilo prispevkov za dokup zavarovalne dobe (Jože
Kuhelj) – 6/16/vo
Pravica do invalidnine (US RS) – 38/22/vo
Teorija in praksa zaposlovanja invalidov – res razlika? (Damijana
Peterlin) – 5/17/č
Varstvo starejših delavcev – invalidov pred odpovedjo (Nataša
Belopavlovič) – 14/21/vo
Zaposlitev invalida za izpolnitev kvote po ZZRZI (Nataša
Belopavlovič) – 31-32/25/vo

Investicijski skladi
DDV od storitev trženja investicijskih skladov – 48/I/erar
Investicijski skladi na Britanskem otočju (Boštjan Koritnik) –
13/28/č
Investicijski skladi na Cipru (Boštjan Koritnik) – 5/24/zap
Investicijski skladi na Češkem (Boštjan Koritnik) – 6/22/č
Investicijski skladi na Danskem (Boštjan Koritnik) – 7-8/21/č
Investicijski skladi na Finskem (Boštjan Koritnik) – 10/32/č
Investicijski skladi na Madžarskem (Boštjan Koritnik) –
19-20/32/č
Investicijski skladi na Malti (Boštjan Koritnik) – 21/32/č
Investicijski skladi na Nizozemskem (Boštjan Koritnik) – 23/32/č
Investicijski skladi na Poljskem (Boštjan Koritnik) – 24-25/27/č
Investicijski skladi na Portugalskem (Boštjan Koritnik) – 27/32/č
Investicijski skladi na Slovaškem (Boštjan Koritnik) – 26/24/č
Investicijski skladi na Švedskem (Boštjan Koritnik) – 31-32/32/č
Investicijski skladi v Avstriji (Boštjan Koritnik) – 2/26/č
Investicijski skladi v Belgiji (Boštjan Koritnik) – 3/22/č
Investicijski skladi v Estoniji (Boštjan Koritnik) – 9/34/č
Investicijski skladi v Franciji (Boštjan Koritnik) – 11/23/č
Investicijski skladi v Grčiji (Boštjan Koritnik) – 12/32/č
Investicijski skladi v Italiji (Boštjan Koritnik) – 15-16/30/č
Investicijski skladi v Latviji (Boštjan Koritnik) – 14/30/č
Investicijski skladi v Litvi (Boštjan Koritnik) – 17/30/č
Investicijski skladi v Luksemburgu (Boštjan Koritnik) – 18/19/č
Investicijski skladi v Nemčiji (Boštjan Koritnik) – 22/32/č
Investicijski skladi v Španiji (Boštjan Koritnik) – 28/32/č
Kolektivne naložbene sheme (Boštjan Koritnik) – 1/28/č
Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev (Borut
Bratina) – 6/13/č
Kako zaščiteni so drobni vlagatelji v delnice? (Robert
Kleindienst) – 19-20/34/č
Različni interesi investicijskih skladov (Matej Tomažin) – 33/34/č

Stvarno kazalo

(Posredna) diskriminacija pri usmerjanju romskih otrok v
posebne šole (Katarina Zidar) – 13/26/odl
Dopolnilni izpit (US RS) – 18/27/odl
Plačilo za potrdilo o času trajanja študija – 21/20/vo
Sodišče ES v primežu političnega sprenevedanja (Matej Avbelj) –
5/6/č

Izobraževanje pravnikov
(Bolonjska) reforma pravnega študija (Janez Kranjc) – 28/18/č
Bolonjska reforma in pravni študij – kriza ali priložnost? (Rajko
Pirnat) – 28/3/uv
Bolonjski špageti (Miha Juhart) – 41-42/20/č
Čemu in kako naj bo reformiran študij prava? (Albin Igličar) –
34/19/č
Mantra zdajšnjega časa (Jože Mencinger) – 17/3/uv
Na kateri fakulteti ste diplomirali? (Lojze Ude) – 37/18/č
Namesto diplome diplomski izpit (Liljana Selinšek) – 38/21/č
Nasprotujoča si izpeljava (Marijan Pavčnik) – 39-40/21/č
Ne presajajmo nekritično tujih ureditev (Ada Polajnar – Pavčnik)
– 35/24/č
Nevarnost zdrsa (Marijan Pavčnik) – 31-32/24/č
Pogrešamo obvezno praktično usposabljanje (Miro Senica) –
33/20/č
Slovenija sredi reform (Dean Zagorac, Bošjan Koritnik) –
22/29/zap
Spremembe da, a ne na horuk (Ljubo Bavcon) – 24-25/19/č
Študij prava na slovenskem (Mitja Novak) – 23/28/zap
Študij prava za študente in prakso, ne za politike! (Marko
Pavliha) – 27/20/č
V proces vključite praktike! (Barbara Brezigar) – 29-30/22/č
Več obštudijskih dejavnosti (Alenka Šelih) – 39-40/22/č
Za gibčnejši program izobraževanja (Šime Ivanjko) – 36/22/č
Za popolno in celovito pravniško izobrazbo (Bojan Zabel) –
43/23/č

Izrael
Globus (Dean Zagorac) – 18/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 46/38/inf
Tragična cena bližnjevzhodnega konflikta (Dominika Švarc) –
31-32/22/č

Izvedenci
Pravica stranke do izjave – izvajanje dokaza z izvedencem
(VS RS) – 17/24/odl

Izvršba
glej Izvršilni postopek

Irak

Izvršilni postopek

Globus (Dean Zagorac) – 15-16/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 37/36/inf
Globus (Dean Zagorac) – 43/36/inf
Po zlorabi ljudstva še zloraba pravice (Dominika Švarc) –
44/17/č

Bistvene pomanjkljivosti ZIZ pri ustavitvi izvršilnega postopka
(Andreja Veselič) – 9/11/č
Evropski pravni prostor in izvršba (Boštjan Koritnik) – 37/29/č
Evropsko procesno civilno pravo (Andrej Ekart) – 7-8/20/č
Izvrševanje sklepov o izvršbi (Dida Volk) – 43/11/č
Izvršljivost notarskega zapisa – zapadlost terjatve (VS RS) –
26/19/odl
Leto 2007 bo za slovenska sodišča prelomno (Rado Brezovar) –
48/3/uv
Neurejeno zemljiškoknjižno stanje in nepremičninska izvršba
(Tomaž Mavri) – 33/9/č
O predlogu sprememb in dopolnitev ZIZ (ZIZ-C)? (Dida Volk) –
3/11/č
Odlog izvršbe – 38/23/odl
Omejitve izvršbe na prihodke dolžnika (US RS) – 48/21/odl
Potrdilo o evropskem izvršilnem nalogu in novela ZIZ-C (Andrej
Ekart) – 11/13/č
Predlagane spremembe ZIZ niso dovolj (Biljana Erdelič) –
41-42/12/č
Predlog sprememb ZIZ (Boštjan Koritnik) – 33/33/č
Problematika zastojev v izvršbi (Jana Savković) – 29-30/14/č
Reforma izvršilnih postopkov (Irena Vovk) – 10/21/č
Še nekaj misli o noveli ZIZ-E (Frančiška Fišer) – 48/9/mn
Še o izvršbi – tokrat na nepremičnine (Leon Benigar – Tošič) –
45/11/č
Še o problematiki zastojev v izvršbi (Barbara Perne) – 34/10/č
Tek zamudnih obresti od stroškov pravdnega, nepravdnega in
izvršilnega postopka (Tatjana Kotar) – 36/11/č
Tožba na vpis lastninske pravice na dolžnika (peti odstavek
168. člena ZIZ) (Teodora Glušič – Terbovc) – 35/19/č
Varstvo upnika po opravljeni sodni deložaciji – 41-42/28/vo
Vpliv tujega stečaja na izvršbo v Sloveniji (Matija Damjan) –
22/6/č
Zemljiški dolg in dolžnikovi ugovori v izvršbi (Andrej Ekart) –
46/II/pril

Iran
Globus (Dean Zagorac) – 35/37/inf

Irska
Globus (Dean Zagorac) – 45/39/inf
Uvedba postopka v primeru insolventnosti (Jasmina Cigrovski) –
17/27/odl

Istospolne skupnosti
Enakost transseksualcev pred zakonom (Jasmina Cigrovski) –
17/27/odl
Registracija istospolnih partnerskih skupnosti v praksi (Ljubica
Šalinger) – 23/VII/pril
Sprememba spola (Katarina Zidar) – 41-42/30/odl
Globus (Dean Zagorac) – 1/32/inf

Italija
Državne pomoči (Jasmina Cigrovski) – 5/21/odl
Globus (Dean Zagorac) – 24-25/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 27/37/inf
Investicijski skladi v Italiji (Boštjan Koritnik) – 15-16/30/č
Kje so olimpijske igre? (Vesna Bergant – Rakočević) – 5/10/č
Neizpolnitev obveznosti na podlagi sodbe Sodišča ES – že
pridobljene pravice lektorjev (Jasmina Cigrovski) – 33/30/odl
Plačilo davka na dodano vrednost – stalna poslovna enota
(Jasmina Cigrovski) – 13/27/odl

Izobraževanje
glej tudi Izobraževanje pravnikov
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Zmanjšanje zaostankov pri izvršbi (Hans-Ulrich Borchert) –
49-50/II/pril
Rubež (Marko Novak) – 1/23/č

J
Javna naročila
Javno naročilo (Marko Novak) – 10/35/č
Kako naprej? (Mitja Kocmut) – 41-42/25/zap
Merila za izbiro ponudbe po ZJN-2 (Marija Bukovec – Marovt) –
49-50/14/č
Nabava zdravil za nadaljnjo prodajo po ZJN-1 (Joži Češnovar) –
13/11/č
Oddaja javnega naročila (Marija Bukovec – Marovt) – 37/19/vo
Opredelitev meril za izbiro najugodnejše ponudbe (Milena Basta)
– 10/25/č
Pomen in meje neposrednega učinka direktiv v pravnih redih
držav članic EU v luči postopkov oddaj javnih naročil (Matej
Accetto, Sašo Matas) – 17/II/pril
Poslovne skrivnosti v postopkih javnega naročanja (Jurij Žurej) –
44/6/č
Pravno varstvo zoper akte državne revizijske komisije (Urška
Vrbnjak) – 5/13/č
Pravno varstvo zoper odločitve državne revizijske komisije (Janez
Tekavc) – 45/7/č
Reference partnerjev v skupni ponudbi (Marija Bukovec –
Marovt) – 41-42/27/vo
Reforma prava javnih naročil (Aleksij Mužina) – 38/3/uv
Uporaba direktiv po 31. januarju 2006 (Aleksij Mužina) – 2/8/č
Uporaba okvirnih sporazumov v postopkih oddaje javnih naročil
(Andreja Primec) – 1/10/č
Varstvo zaupnosti podatkov ponudnikov pri vpogledu v
ponudbeno dokumentacijo (Matjaž Kovač) – 38/16/č
Vrednost in dolžnost objave javnega naročila (Marija Bukovec –
Marovt) – 35/25/vo
Vse več pritožb (Irena Vovk) – 9/18/inf
Zavrnitev vseh ponudb (Marija Bukovec – Marovt) – 46/22/vo

Javna varnost
Izjeme v javnem redu in javni varnosti po direktivi 2004/38 in
noveli ZTuj-1B (Želja Cilenšek – Bončina) – 38/8/č
Javna varnost in varstvo osebnih podatkov (Klemen Mišič) –
33/11/č
Odgovornost države za neodvračanje oziroma nepravilno
odvračanje nevarnosti (Martina Bukovec) – 38/II/pril
Slabljenje javne varnosti – kriza med politiko in pravom (Bećir
Kečanović) – 19-20/17/mn
Uporaba biometrije pri zagotavljanju nacionalne in evropske
varnosti (Matjaž Šaloven) – 33/II/pril
Urejanje javne varnosti v lokalni skupnosti (Bećir Kečanović) –
45/17/č

Javni interes
Javni poziv in javni razpis – 45/24/odl
Uresničevanje javnega interesa (US RS) – 14/25/odl

Javni red in mir
Sveta preproščina in pravna logika (Milan Petek) – 27/15/č
Varstvo javnega reda in miru (Katja Filipčič) – 10/6/č

Javni uslužbenci
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(Pre)velika vloga politike v državni upravi (Zoran Skubic) –
43/17/zap
Disciplinski postopek zoper javnega uslužbenca – 9/23/vo
Izpolnitev pogoja za upokojitev – dopusten razlog za prenehanje
delovnega razmerja? (Nina Scortegagna) – 24-25/15/č
Javni uslužbenec in funkcionar (Marko Novak) – 19-20/33/č
Nedopustnost tožbe zoper razpise za delovna mesta (Jasmina
Cigrovski) – 34/26/odl
Premestitev javnega uslužbenca brez njegovega soglasja (Nataša
Belopavlovič) – 35/25/vo
Razkrivanje nepravilnosti – pro bono publico? (Mirko Pečarič) –
15-16/15/č
Upokojevanje javnih uslužbencev (Nataša Belopavlovič) –
14/16/č
Vpliv novele ZJU na svobodo upokojevanja javnih uslužbencev
(Anja Čerin) – 1/14/č
Za uradnike iz novih članic EU (Boštjan Koritnik) – 29-30/37/inf
ZJU in sistem plač v javnem sektorju (Nataša Belopavlovič) –
33/32/prik

pravna praksa – 2006

Javni zavod
Dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času (popoldansko
delo) – 7-8/18/vo
Določitev plačilnega razreda za zaposlenega v javnem
zdravstvenem zavodu – 39-40/23/vo
Enotirni sistem upravljanja v javnih zavodih (Iztok Starc) –
17/10/č
Imenovanje direktorja javnega zavoda (Nataša Belopavlovič) –
48/19/vo
Javni zavod za turizem občine in DDV – 45/I/erar
Nacionalka (Tomaž Pavčnik) – 47/31/č
Odsotnost zaradi opravljanja funkcije (Nataša Belopavlovič) –
12/26/vo
Plače v Javnem zavodu RTV Slovenija (US RS) – 45/24/odl
Pogoji za opravljanje del in nalog strokovnega vodje socialnega
zavoda (Nataša Belopavlovič) – 45/22/vo

Javno podjetje
Imenovanje v.d. direktorja – 14/22/vo

Jedrski odpadki
glej Varstvo okolja

Jezik
*Gre se za to, da ni napak? (Nataša Logar) – 22/31/č
*V roku X-ih dni od meseca aprila do dne 15.5.2020 (Nataša
Logar) – 41-42/33/č
A. B., univ. dipl. … (Nataša Logar) – 43/29/č
Ali znam povedati tudi krajše? (Nataša Logar) – 31-32/35/č
Bolnica ali bolnišnica, krotitelj ali krotilec? (Nataša Logar) –
14/33/č
Breznaglasnice in večnaglasnice (Tina Verovnik) – 1/29/č
Da tuji jezik ne bo več ovira (Boštjan Koritnik) – 37/37/inf
Dan, dne, na dan, z dne (Nataša Logar) – 39-40/37/č
Evrski kovanec ali evrokovanec? (Nataša Logar) – 44/29/č
Grem na Dolenjsko. – Od kod prihajam? (Nataša Logar) –
19-20/31/č
Hoditi po in čez progo ...? (Nataša Logar) – 34/31/č
Javna raba slovenščine (US RS) – 38/23/odl
Je s tega vidika besedilo poljudno ali poljubno? (Nataša Logar)
– 33/31/č
Je slika v okvirju ali okviru? (Nataša Logar) – 23/31/č
Je TV lahko tudi tv ali celo teve? (Tina Verovnik) – 12/33/č
Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (1) (Nataša Logar) –
26/23/č
Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (2) (Nataša Logar) –
27/31/č
Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (3) (Nataša Logar) –
28/31/č
Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (4) (Nataša Logar) –
29-30/35/č
Kdo je Čezlužec, kaj je RAPšeren in kje je nižek? (Nataša
Logar) – 5/25/č
Kje se lahko kregamo, kje pa samo jezimo? (Nataša Logar) –
3/25/č
Kje sta primerni besedi absolutum in simonija? (Nataša Logar) –
15-16/33/č
Koliko liber stane dlančnik? (Nataša Logar) – 4/25/č
Limonin ali limonov jogurt? (Nataša Logar) – 21/31/č
Nepremičninska prodajna pogodba (I.) (Nataša Logar) – 47/29/č
Nepremičninska prodajna pogodba (II.) (Nataša Logar) –
48/29/č
Nepremičninska prodajna pogodba (III.) (Nataša Logar) –
49-50/33/č
Nevtralnost napram osebnemu stilu? (Nataša Logar) – 37/31/č
Novak Marija, ga. doktor (Nataša Logar) – 45/33/č
O dvojini, dveh, drugih in še čem (Tina Verovnik) – 6/25/č
O kratnosti (Tina Verovnik) – 7-8/33/č
Odvetnik, čigar priča ne koristi nič? – 35/31/č
Pogled nazaj in naprej (Nataša Logar) – 38/29/č
Privatni ali zasebni? (Nataša Logar) – 36/31/č
Raba kratice v imenu firme (Tina Verovnik) – 10/33/č
Res samo s starši, ne pa s staršema ali s staršem? (Nataša
Logar) – 13/33/č
Slovenistika in pravo ob Uvodu v pravno pisanje (Nataša Logar)
– 9/33/č
Unija, Parlament in Ur. l. (Nataša Logar) – 46/33/č
Uradni jezik v upravnem poslovanju (Lilijana Kozlovič – Korenika)
– 6/V/pril
Uradni list EU in prevajanje (Boža Vončina) – 44/VIII/pril
Uvod v pravno pisanje (Nina Scortegagna) – 12/34/prik
V kotičkih in na obronkih jezika (Nataša Logar) – 2/27/č
Ves svet ali cel svet? (1) (Nataša Logar) – 17/31/č
Ves svet ali cel svet? (2) (Nataša Logar) – 18/31/č
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Vprašal me je: »Ali znaš premi govor?« (Nataša Logar) –
24-25/31/č
Znanje jezika in pravno pisanje (Zoran Pevec) – 4/26/prik
Znate smučarajati, poznate kakšen 3k? (Nataša Logar) –
11/33/č

Jubilej
Ob 60-letnici Meddržavnega sodišča (Dean Zagorac) –
14/31/zap
Ob 60-letnici Uradnega lista (Alenka Leskovic) – 35/3/uv
Prvih dvanajst let varuha človekovih pravic (Aleš Butala) –
48/18/č
Zlata obletnica dveh inštitutov pri PF (Boštjan Koritnik) –
49-50/34/č

Stvarno kazalo

Razkritje osebnih podatkov ter odškodnina zaradi protipravne
preiskave (Matija Longar) – 37/23/odl
S posegom v telo izsiljen materialni dokaz (Katarina Zidar) –
28/24/odl
Skrbno načrtovanje postopkov in preiskovanje nepravilnosti v
represivnih organih in službah (Bećir Kečanović) – 35/23/č
Skupne preiskovalne skupine kot oblika institucionaliziranega
policijskega sodelovanja (Damjan Potparič) – 2/II/pril
Sodelovanje žrtev v kazenskem postopku (Dominika Švarc) –
11/30/č
Usoda gradiva iz predkazenskega postopka (Primož Gorkič) –
45/II/pril
Začetek obetavnega mozaika (Zoran Skubic) – 43/30/prik

Kazensko pravo
Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada (Nataša Belopavlovič) – 1/22/vo
Jubilejna nagrada (Boštjan Petauer) – 33/21/vo
Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe (Nataša Belopavlovič)
– 35/25/vo

Jugoslavija
Holmec ni za Haag (Dominika Švarc) – 15-16/17/č

K
Kanada
Globus (Dean Zagorac) – 2/32/inf
Globus (Dean Zagorac) – 17/37/inf

Kapital
Preračun osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala
d.o.o. v evre (Jožica Vindiš) – 23/6/č
Sodelovanje povezanih oseb v dokapitalizaciji (75. in 76. člen
ZPre-1) (Saša Prelič) – 41-42/9/č
Vplačilo četrtine osnovnega vložka pred prijavo za vpis d.o.o v
sodni register (Alenka Ratnik) – 15-16/10/č
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic (Kristjan Anton
Kontarščak) – 26/11/č

Karikatura
Karikatura: od svobode izražanja do žaljivosti (Aleš Završnik) –
9/9/č
Skepsa – tudi do samega sebe (Tomaž Pavčnik) – 9/23/č

Kataster
Evidentiranje nepremičnin (Božo Demšar) – 14/11/č

Kazenski postopek
Boj se Danajcev, ki prinašajo darila ... (Goran Klemenčič) –
12/3/uv
Hipnoza in pregon kaznivih dejanj (Franci Ježek) – 28/30/č
Išče se iudex suspectus (Dolores Modic, Borut Škerlj) –
31-32/9/č
Izvajanje dokazov in pravice obrambe (Marko Bošnjak) –
13/II/pril
Je ZENPP v neskladju z ustavo? (Blaž Kovačič) – 14/13/č
Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev (Vlasta
Nussdorfer) – 22/17/č
Omejevanje človekovih pravic (US RS) – 33/26/odl
Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku (Matija Longar)
– 17/26/odl
Parkinsonova bolezen v pisavi (Borut Pogačnik) – 17/17/č
Podaljševanje pripora (Matija Longar) – 29-30/29/odl
Policijsko nasilje in kazenski postopek (Polona Mozetič) –
47/10/č
Pomanjkanje poguma pri odločitvi o pobudi za oceno ustavnosti
ZENPP (Blaž Kovačič) – 37/15/č
Pouk o pravici do pritožbe (VS RS) – 36/25/odl
Praktikuma za kazensko materialno in mednarodno kazensko
pravo (Marko Bošnjak) – 15-16/32/prik
Pranje denarja – pravna narava odvzema denarja brez obsodilne
sodbe (498.a člen ZKP) (Andrej Ferlinc) – 45/V/pril
Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (1) (Primož
Gorkič) – 28/13/č
Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (2) (Primož
Gorkič) – 29-30/20/č
Preložitev glavne obravnave – odsotnost zagovornika obdolženca
(VS RS) – 21/23/odl
Procesni pogoji za nujna preiskovalna dejanja – znani ali
neznani storilec (VS RS) – 37/21/odl
Prvi bis in idem v Angliji (Vesna Bergant – Rakočević) –
37/17/č

Ali potrebujemo posebne evidence za spolne delikte? (Andrejka
Krumpak) – 49-50/18/č
Alternative kazni zaporu (Primož Feguš) – 1/16/č
Blog: odgovorna sta pisec in gostitelj (Benjamin Lesjak) –
48/16/č
Domneva nedolžnosti (Matija Longar) – 48/22/č
Hvalnica norosti (Dragan Petrovec) – 10/3/uv
Izbira, odmera in izrek kazenskih sankcij (Damijan Florjančič) –
2/VI/pril
Izkoriščanje mineralnih surovin – kaznivo dejanje po 211., 212. in
333. členu KZ (Miša Markovič) – 7-8/8/č
Javnost toži, javnost sodi (Darja Golob – Koritnik) – 43/18/zap
Kaznivo dejanje genocida (Matevž Pezdirc) – 21/16/č
Kaznivo dejanje nasilništva – zasliševanje priče (VS RS) –
27/23/odl
Kaznivo dejanje obremenjevanja in uničenja okolja in prostora
(VS RS) – 19-20/23/odl
Mesto pomilostitve v kazenskem pravu (Marko Bošnjak) –
7-8/6/č
Napadi na premoženje gospodarskih subjektov (Liljana Selinšek)
– 19-20/29/č
Nova konvencija Sveta Evrope o protipravni premoženjski koristi
(Vid Jakulin) – 18/V/pril
Očitno neutemeljeno pravno sredstvo – možnost poenostavljene
rešitve (Janko Marinko) – 36/19/č
Odstranitev bloga na podlagi odredbe sodišča (Nina Zidar –
Klemenčič) – 48/14/č
Pogodbe o lizingu in njihov odsev v kazenskem pravu (Andrej
Ferlinc) – 24-25/VI/pril
Policija, smrtna kazen in ustava (Dragan Petrovec) – 24-25/17/č
Praktikuma za kazensko materialno in mednarodno kazensko
pravo (Marko Bošnjak) – 15-16/32/prik
Pravica do obrambe in mutabiliteta obtožbe (Katarina Zidar) –
18/24/odl
Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (1) (Primož
Gorkič) – 28/13/č
Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (2) (Primož
Gorkič) – 29-30/20/č
Prispevek k razpravi o pravni zmoti (Matjaž Ambrož) –
24-25/II/pril
Roxin: Kazensko pravo – splošni del (Damjan Korošec) –
31-32/36/prik
Sodobni izzivi za gospodarsko kazensko pravo (Liljana Selinšek)
– 18/II/pril
Sovražni govor skozi KZ (Aleš Završnik) – 33/15/č
Spletni kriminal – 29-30/39/inf
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu (Nataša Barlič) –
43/14/č
Spravljanje drugih čez mejo – izvršitvena dejanja (VS RS) –
41-42/29/odl
Steel in Morris proti Združenemu kraljestvu (Bojan Kukec) –
4/22/odl
Storilec kaznivega dejanja (Nataša Skubic) – 37/32/č
Strožje kaznovanje žrtvam ne pomaga (Boštjan Koritnik) –
15-16/19/č
Širjenje pristojnosti EU v kazenskem materialnem pravu (Liljana
Selinšek) – 39-40/30/odl
Tatvina mineralnih surovin – organiziran kriminal? (Miša
Markovič) – 19-20/9/č
Trpki nauki zadeve Outreau? (Janko Marinko) – 22/II/pril
Vloga pooblaščenca otrok žrtev kaznivih dejanj (Kristina Božič) –
37/28/č
Vrednostne (normativne) prvine v splošnem pojmu kaznivega
dejanja (Marko Bošnjak) – 2/28/zap
Vrnitev zaplenjenih nepremičnin v naravi – naravne znamenitosti
(VS RS) – 22/21/odl
Vsebina zavesti o protipravnosti (Matjaž Ambrož) – 5/8/č
Začetek obetavnega mozaika (Zoran Skubic) – 43/30/prik
Zastaranje izvršitve kazni (Vid Jakulin) – 6/10/č
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Zastaranje kazenskega pregona – nadaljevano kaznivo dejanje
(VS RS) – 18/22/odl

Kazni
Alternative kazni zaporu (Primož Feguš) – 1/16/č
Esej o kaznovanju – 41-42/34/č
Globus (Dean Zagorac) – 31-32/41/inf
Hvalnica norosti (Dragan Petrovec) – 10/3/uv
Izbira, odmera in izrek kazenskih sankcij (Damijan Florjančič) –
2/VI/pril
Kaznovan s popustom (Mitja Podpečan) – 48/17/č
Mesto pomilostitve v kazenskem pravu (Marko Bošnjak) –
7-8/6/č
Strožje globe (Tanja Bratina) – 36/9/č
Sveta preproščina in pravna logika (Milan Petek) – 27/15/č
Vrnitev zaplenjenih nepremičnin v naravi – naravne znamenitosti
(VS RS) – 22/21/odl
Zastaranje izvršitve kazni (Vid Jakulin) – 6/10/č
Žalitev sodišča v vlogi – predlog stranke za kaznovanje (VS RS)
– 14/26/odl

Kemikalije
Direktiva REACH – 47/29/č

Kitajska
ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev (Dean
Zagorac) – 10/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 28/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 43/36/inf

Knjigovodstvo
glej Računovodstvo

Kolektivne pogodbe
Izzivi kolektivnega dogovarjanja v gospodarskih dejavnostih
(Metka Penko – Natlačen) – 29-30/16/č
Reševanje kolektivnih delovnih sporov (Nataša Belopavlovič) –
17/14/č
Trend odpovedovanja KP (Boštjan Koritnik) – 41-42/32/zap

Konferenca
glej Seminar

Kongres
48. kongres Svetovnega sodniškega združenja (Janja Roblek) –
6/19/zap

Konvencije
Dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv (Anita
Goršek) – 21/II/pril
Globus (Dean Zagorac) – 33/37/inf
Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem (Nataša
Belopavlovič) – 47/28/č
Mednarodni akti o človekovih pravicah – odprta vprašanja
Slovenije (Sebastjan Zbičajnik) – 27/19/č
Nova konvencija Sveta Evrope o protipravni premoženjski koristi
(Vid Jakulin) – 18/V/pril
Skupne preiskovalne skupine kot oblika institucionaliziranega
policijskega sodelovanja (Damjan Potparič) – 2/II/pril

Konzorcij
Kako naprej? (Mitja Kocmut) – 41-42/25/zap
Reference partnerjev v skupni ponudbi (Marija Bukovec –
Marovt) – 41-42/27/vo

Korporacije
glej Družbe

Korupcija
FBI v kongresu (Matija Žgur) – 24-25/29/č
Kršitev obveznosti, ki izhajajo iz položaja (Jasmina Cigrovski) –
29-30/30/odl
Odstop poslanca – blišč ali beda slovenskega parlamentarizma?
(Miro Cerar) – 41-42/3/uv
Razkrivanje nepravilnosti – pro bono publico? (Mirko Pečarič) –
15-16/15/č

Dogodki – izjave od 17. do 23. januarja (Irena Vovk) – 3/28/inf
Dogodki – izjave od 24. do 30. januarja (Irena Vovk) – 4/28/inf
Dogodki – izjave od 31. januarja do 6. februarja (Irena Vovk) –
5/28/inf
Dogodki – izjave od 7. do 13. februarja (Irena Vovk) – 6/28/inf
Dogodki – izjave od 14. do 21. februarja (Irena Vovk) –
7-8/36/inf
Dogodki – izjave od 22. februarja do 7. marca (Irena Vovk) –
9/36/inf
Dogodki – izjave od 7. do 13. marca (Irena Vovk) – 10/36/inf
Dogodki – izjave od 14. do 20. marca (Irena Vovk) – 11/36/inf
Dogodki – izjave od 21. do 27. marca (Irena Vovk) – 12/36/inf
Dogodki – izjave od 28. marca do 3. aprila (Irena Vovk) –
13/36/inf
Dogodki – izjave od 4. do 10. aprila (Irena Vovk) – 14/36/inf
Dogodki – izjave od od 11. do 20. aprila – 15-16/36/inf
Dogodki – izjave od 21. aprila do 8. maja (Boštjan Koritnik) –
17/36/inf
Dogodki – izjave od 9. do 15. maja (Boštjan Koritnik) –
18/36/inf
Dogodki – izjave od 16. maja do 22. maja (Boštjan Koritnik) –
19-20/36/inf
Dogodki – izjave od 23. maja do 5. junija (Boštjan Koritnik) –
21/36/inf
Dogodki – izjave od 6. do 12. junija (Boštjan Koritnik) –
22/36/inf
Dogodki – izjave od 13. do 19. junija (Boštjan Koritnik) –
23/36/inf
Dogodki – izjave od 20. do 26. junija (Boštjan Koritnik) –
24-25/36/inf
Dogodki – izjave od 27. junija do 3. julija (Boštjan Koritnik) –
26/28/inf
Dogodki – izjave od 4. do 11. julija (Irena Vovk) – 27/36/inf
Dogodki – izjave od 11. do 17. julija (Irena Vovk) – 28/36/inf
Dogodki – izjave od 18. do 24. julija (Boštjan Koritnik) –
29-30/40/inf
Dogodki – izjave od 25. julija do 21. avgusta (Boštjan Koritnik)
– 31-32/40/inf
Dogodki – izjave od 22. do 28. avgusta (Boštjan Koritnik) –
33/36/inf
Dogodki – izjave od 29. avgusta do 4. septembra (Boštjan Koritnik) – 34/36/inf
Dogodki – izjave od 5. septembra do 11. septembra (Boštjan
Koritnik) – 35/36/inf
Dogodki – izjave od 12. do 18. septembra (Boštjan Koritnik) –
36/35/inf
Dogodki – izjave od 19. do 25. septembra (Boštjan Koritnik) –
37/34/inf
Dogodki – izjave od 26. septembra do 2. oktobra (Boštjan Koritnik) – 38/34/inf
Dogodki – izjave od 2. do 9. oktobra (Boštjan Koritnik) –
39-40/42/inf
Dogodki – izjave od 10. do 23. oktobra (Boštjan Koritnik) –
41-42/38/inf
Dogodki – izjave od 24. oktobra do 6. novembra (Boštjan Koritnik) – 43/34/inf
Dogodki – izjave od 7. do 13. novembra (Boštjan Koritnik) –
44/33/inf
Dogodki – izjave od 14. do 20. novembra (Boštjan Koritnik) –
45/37/inf
Dogodki – izjave od 21. do 27. novembra (Boštjan Koritnik) –
46/37/inf
Dogodki – izjave od 28. novembra do 4. decembra (Boštjan
Koritnik) – 47/33/č
Dogodki – izjave od 5. do 11. decembra (Boštjan Koritnik) –
48/33/č
Dogodki – izjave od 12. do 18. decembra (Boštjan Koritnik) –
49-50/37/inf

Krvodajalstvo
Odsotnost z dela zaradi darovanja krvi (Nataša Belopavlovič) –
33/21/vo

Kriminologija

Kultura

Leposlovje in kriminologija /Marija Milenković/ (Dragan Petrovec)
– 2/30/prik

Javni poziv in javni razpis – 45/24/odl
Kultura in nasilje: telesne in duševne bolečine (Vesna Bergant –
Rakočević) – 11/31/zap
Kulturna dediščina (US RS) – 23/20/odl
Urejenost ali zmeda v pravnih aktih na filmskem področju (Maja
Jurić) – 9/13/č

Kronika
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Dogodki – izjave od 1. do 10. januarja (Irena Vovk) – 1/32/inf
Dogodki – izjave od 10. do 16. januarja (Irena Vovk) – 2/32/inf
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Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na
promet nepremičnin – 41-42/IV/erar
Pogodbe o lizingu in njihov odsev v kazenskem pravu (Andrej
Ferlinc) – 24-25/VI/pril

Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXVI (Maja Brkan) –
44/27/prik
Zdravstveni predpisi (Iztok Starc) – 29-30/36/prik
ZDSS-1 s komentarjem (Irena Žagar) – 1/30/prik
Zemljiškoknjižno pravo (Borut Holcman) – 3/26/prik
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili (Kristjan Anton Kontarščak) –
27/29/prik
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili (Kristjan Anton Kontarščak) –
45/30/prik
ZJU in sistem plač v javnem sektorju (Nataša Belopavlovič) –
33/32/prik

Letalski promet

Literatura – revije

Globus (Dean Zagorac) – 2/32/inf
Kdo bi odškodninsko odgovarjal, če bi teroristi na letalih napadli
v Sloveniji? (Manja Grosek) – 36/17/č
Sestrelitev ugrabljenega civilnega letala (Damjan Korošec) –
7-8/22/odl
Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja ES (Jasmina Cigrovski)
– 9/27/odl

Beseda urednika (Dean Zagorac) – 9/4/č

Latvija
Investicijski skladi v Latviji (Boštjan Koritnik) – 14/30/č

Leasing

Letni dopust
glej Dopust

Lisice
Globus (Dean Zagorac) – 24-25/37/inf

Literatura – knjige
Čista teorija prava /Hans Kelsen/ (Aleš Novak) – 9/32/prik
Dokumenti Sveta Evrope o lokalni samoupravi (Roman Lavtar) –
2/31/prik
Gospodarsko pogodbeno pravo (Saša Prelič) – 39-40/38/prik
Izzivi in odzivi (Matjaž Ambrož) – 36/30/prik
John Grisham: Nedolžen človek (Marko Pavliha) – 49-50/31/prik
Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem (Nataša
Belopavlovič) – 47/28/č
Leposlovje in kriminologija /Marija Milenković/ (Dragan Petrovec)
– 2/30/prik
Lokalne volitve 2006 (Boštjan Koritnik) – 38/30/prik
Malefične svoboščine Ljubljančanov (Katja Škrubej) – 7-8/30/prik
Mednarodno kazensko pravo (Vid Jakulin) – 5/26/prik
Na robovih čiste teorije prava /Leonard Pitamic/ (Albin Igličar) –
6/24/prik
Notarski fiduciarni posli /Alenka Ratnik/ (Renato Vrenčur) –
10/34/prik
Novi mostovi dr. Marka Novaka (Miro Cerar) – 37/30/prik
O knjigi Novi Zakon o upravnem sporu mag. Boštjana Tratarja
(Rajko Pirnat) – 48/26/prik
Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine (Bojan
Kukec) – 22/30/prik
Osebni pravni svetovalec (Miro Cerar) – 28/26/prik
Osebnostne pravice in šport (Jernej Podlipnik) – 7-8/32/prik
Politična odgovornost (Sebastian Nerad) – 19-20/30/prik
Praktikuma za kazensko materialno in mednarodno kazensko
pravo (Marko Bošnjak) – 15-16/32/prik
Pravica v togah (Matej Avbelj) – 23/30/prik
Preludij demokracije (Maja Brkan) – 15-16/34/prik
Prihranite si skrbi, čas in denar za drage odvetnike! (Barica
Zidar) – 13/32/prik
Reforma družinskega prava (Suzana Kraljić) – 11/34/prik
Rimski statut in domači pravni redi (Aleš Završnik) – 28/27/prik
Roxin: Kazensko pravo – splošni del (Damjan Korošec) –
31-32/36/prik
S tujih knjižnih polic (Sara Pernuš) – 45/31/inf
S tujih knjižnih polic (Sara Pernuš) – 46/31/inf
S tujih knjižnih polic (Sara Pernuš) – 47/27/inf
S tujih knjižnih polic (Sara Pernuš) – 48/27/inf
S tujih knjižnih polic (Sara Pernuš) – 49-50/30/inf
Sistematična obdelava policijskega prava (Aleš Završnik) –
46/32/prik
Slovenistika in pravo ob Uvodu v pravno pisanje (Nataša Logar)
– 9/33/č
Še O knjigi Novi Zakon o upravnem sporu (Marko Legat) –
49-50/30/mn
Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja /Grega Strban/
(Polonca Končar) – 9/30/prik
Temelji prava in pravne ureditve (Tomaž Keresteš) – 18/32/prik
Ustava ZDA (Tadej Dubrovnik) – 26/22/prik
Uvod v pravno pisanje (Nina Scortegagna) – 12/34/prik
Uvod v pravoznanstvo (Primož Gabrič) – 17/34/prik
Varstvo osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega
značaja (Miro Cerar) – 14/34/prik
Začetek obetavnega mozaika (Zoran Skubic) – 43/30/prik
Zakon o prekrških (Primož Gorkič) – 24-25/32/prik
Zastavna pravica /Matjaž Tratnik/ (Zala Lešnik) – 34/32/prik

Litva
Investicijski skladi v Litvi (Boštjan Koritnik) – 17/30/č

Lokalna samouprava
Dokumenti Sveta Evrope o lokalni samoupravi (Roman Lavtar) –
2/31/prik
Interesi pri izdaji gradbenega dovoljenja na lokalni ravni (Barbara
Gruden, Polona Kovač) – 38/V/pril
Kako daleč je do pokrajin? (Tone Jerovšek) – 22/3/uv
Kako pravilno prebrati 17. člen ZFO-B? (Majda D. Božič) –
4/11/č
Lokalne volitve 2006 (Boštjan Koritnik) – 38/30/prik
Novi – preprosti model financiranja občin (Majda D. Božič) –
24-25/6/č
Pravni interes – občina (US RS) – 21/22/odl
Pravni interes – odlok lokalne skupnosti (US RS) – 21/22/odl
Še ena sprememba zakona o lokalnih volitvah (Roman Lavtar) –
1/6/č
Se Sloveniji končno obeta regionalizacija? (Ciril Ribičič) – 1/8/č
Urejanje javne varnosti v lokalni skupnosti (Bećir Kečanović) –
45/17/č
ZLV-F in odločba ustavnega sodišča št. U-I-49/06 (Miroslav
Mozetič) – 26/15/č

Lov
Meje lovišč (US RS) – 31-32/28/odl
Poseg v lastninsko pravico (US RS) – 43/25/odl
Sodno varstvo pravice do združevanja – procesnopravna jamstva
(VS RS) – 23/21/odl
Zavrnitev tožbe Komisije ES glede dovoljenja za lov (Jasmina
Cigrovski) – 21/25/odl

Luksemburg
Investicijski skladi v Luksemburgu (Boštjan Koritnik) – 18/19/č

M
Madžarska
Investicijski skladi na Madžarskem (Boštjan Koritnik) –
19-20/32/č

Makedonija
Usposabljanje makedonskih odvetnikov (Bojan Kukec) –
23/28/zap

Malta
Investicijski skladi na Malti (Boštjan Koritnik) – 21/32/č

Mamila
S posegom v telo izsiljen materialni dokaz (Katarina Zidar) –
28/24/odl
Strokovni pregled udeleženca v prometu zaradi suma vožnje pod
vplivom mamil (Želja Cilenšek – Bončina) – 15-16/8/č
Sveta preproščina in pravna logika (Milan Petek) – 27/15/č

Management
glej Uprava (družbe), Družbe …

Manjšine
Dvojezične table in normativna moč faktičnega (Rudolf Vouk) –
31-32/3/uv
Pravna definicija poimenovanja avtohtonih in neavtohtonih
manjšin (Sebastjan Zbičajnik) – 45/21/č

Materinstvo
Neugodno obravnavanje žensk v delovnem razmerju zaradi
nosečnosti ali materinstva (Martina Šetinc – Tekavc) –
27/27/odl
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glej Alternativno reševanje sporov

Vloga islama v mednarodnem javnem pravu (Beti Hohler) –
18/15/č
Že tretjič o mednarodni pristojnost (Jerca Kramberger) –
26/22/č

Medicina

Meje

»Ta šmira sodbe, drugi sklepce za male in velike tepce …«
(Viktor Planinšec) – 27/30/č
15 mariborskih srečanj medicincev in pravnikov (Viktor
Planinšec) – 13/30/zap
glej tudi Zdravstvo
Homeopatija in homeopatska zdravila (Tanja Pirnat) – 46/9/č
Izvaja volje o posmrtnem darovanju delov telesa (Anita Goršek)
– 12/8/č
Kršitve predpisov v obstoječem sistemu obveznega cepljenja
(Jure Pogačnik) – 49-50/6/č
O pravicah pacientov – 35/31/č
Onkraj meja pojasnilne dolžnosti (Janez Gregorič) – 36/14/č
Pacientove pravice – objektivna neodvisnost pritožbenih organov
(Viktor Planinšec) – 14/18/č
Poklicna molčečnost v zdravstvu (Iztok Starc) – 33/3/uv
Varstvo medicinskih podatkov v upravnih odločbah ZPIZ in ZZZS
(Iztok Starc) – 3/15/č
Zakon vendarle ureja komplementarno – alternativno medicino
(Viktor Planinšec) – 11/8/č
Zapleti v medicini (Viktor Planinšec) – 9/21/č
Zapleti v medicini (Dean Zagorac) – 13/31/č
Zdravstveni predpisi (Iztok Starc) – 29-30/36/prik

Določanje meje na morju (Irena Peterlin) – 11/II/pril

Prerazporeditev noseče delavke – 48/19/vo

Mediacija

Mediji
Bar; natura vs. kultura (Vesna Bergant – Rakočević) –
39-40/40/zap
Blog: odgovorna sta pisec in gostitelj (Benjamin Lesjak) –
48/16/č
Časovni parameter (Alenka Leskovic) – 22/19/č
Dostop do medijev in ustavno zagotavljanje pravice do odgovora
in popravka (Simona Kralj – Zatler) – 21/6/č
Lažni paparaci – vdor v zasebnost? (Vesna Bergant –
Rakočević) – 31-32/19/č
Ministra in sekretar v zavetju žanra (Tomaž Pavčnik) – 14/23/č
Neučinkovito pravno varstvo pred medijskim sojenjem (Šime
Ivanjko) – 37/13/č
Odstranitev bloga na podlagi odredbe sodišča (Nina Zidar –
Klemenčič) – 48/14/č
Portoroški dnevi … resnice?! (Andraž Teršek) – 13/22/mn
Prepovedni zahtevek po 134. členu OZ – učinkovito varstvo
osebnostnih pravic pred neupravičenimi posegi medijev?
(Nina Zidar – Klemenčič) – 41-42/7/č
Svetovno prvenstvo v nogometu in kabelska retransmisija v
Sloveniji (Vesna Bergant – Rakočević) – 26/6/zap

Mednarodno kazensko pravo
»Nenaklepni genocid« v Bosni (Dominika Švarc) – 39-40/34/č
60 let po Nürnbergu (Dominika Švarc) – 4/17/č
Globus (Dean Zagorac) – 5/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 11/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 33/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 38/36/inf
Globus (Dean Zagorac) – 45/39/inf
Holmec ni za Haag (Dominika Švarc) – 15-16/17/č
Mednarodna kazenska sodišča in človekove pravice (Damjan
Korošec) – 46/30/č
Mednarodno kazensko pravo (Vid Jakulin) – 5/26/prik
Mednarodno kazensko sodišče (Boštjan Koritnik) – 34/35/inf
Ob 60-letnici Meddržavnega sodišča (Dean Zagorac) –
14/31/zap
Po zlorabi ljudstva še zloraba pravice (Dominika Švarc) –
44/17/č
Sodelovanje žrtev v kazenskem postopku (Dominika Švarc) –
11/30/č

Mednarodno pravo
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Diskretni šarm dvojnosti (Danilo Türk) – 34/3/uv
Določanje meje na morju (Irena Peterlin) – 11/II/pril
Evropsko združenje za mednarodno pravo (Vasilka Sancin) –
24-25/30/zap
Humanitarna intervencija v mednarodnem pravu (Boštjan
Koritnik) – 10/28/č
Pristojnost Sodišča ES za razlago mednarodnih pogodb (Maja
Smrkolj) – 39-40/32/odl
Subsidiarna zaščita, EU in mednarodno pravo človekovih pravic
(Urška Vrbnjak) – 10/29/č
Ustavno sodstvo in pravo EU (Boštjan Koritnik) – 38/26/č

Menica
Amortizacije menice in drugih vrednostnih papirjev (Jože Ilc) –
10/II/pril
Menica in euro (Miha Šlamberger) – 44/V/pril
Menica – še vedno problemi in težave (Miha Šlamberger) –
4/13/č

Minister
(Ne)spornost postopka izbora notarjev – 48/30/č
E-sodstvo – realnost ali utopija? (Dolores Modic) – 46/26/č
Kako plačevati in nadzirati sodnike v pravni državi? (Matevž
Krivic) – 15-16/3/uv
Malo dela – velika konkurenca? – 39-40/39/č
Ministra in sekretar v zavetju žanra (Tomaž Pavčnik) – 14/23/č
Nepravilna razlaga in uporaba zakona – 1/21/odl
Ob prvi obletnici projekta Lukenda (Lovro Šturm) – 49-50/3/uv
Virtualno MDDZS (Boštjan Koritnik) – 35/35/inf
Življenje na razprodaji (Vesna Bergant – Rakočević) – 1/31/zap

Mladoletne osebe
Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev (Vlasta
Nussdorfer) – 22/17/č

Morje
Določanje meje na morju (Irena Peterlin) – 11/II/pril

Motorna vozila
Davek na uvožena rabljena vozila (Jasmina Cigrovski) –
41-42/31/odl
Distribucija vozil (Jasmina Cigrovski) – 48/23/odl
Globus (Dean Zagorac) – 37/36/inf

Mučenje
Globus (Dean Zagorac) – 13/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 24-25/37/inf
Matko proti Sloveniji – prezrto sporočilo iz Strasbourga (Goran
Klemenčič) – 45/3/uv
Nekaj pogledov na pravno ureditev varstva živali pred mučenjem
(Boštjan Koritnik) – 7-8/II/pril
Ponižujoče in nečloveško ravnanje s strani policije ter
neučinkovita in nezadostna preiskava zatrjevanih kršitev
(Matjaž Drav, Matic Zupan) – 45/27/odl
Še o prezrtem sporočilu iz Strasbourga (Bećir Kečanović) –
46/20/č

N
Nadomestila
Denarno nadomestilo za neizrabo minimalnega letnega dopusta
(Jasmina Cigrovski) – 15-16/29/odl
Izračun nadomestila plače (Nataša Belopavlovič) – 13/21/vo
Komunalni prispevek (US RS) – 21/22/odl
Posledica nezagotavljanja dela (Nataša Belopavlovič) – 13/21/vo
Zemljišča za počitniški namen (US RS) – 23/20/odl
Odsotnost z dela brez nadomestila plače in plačilo prispevkov
(Nataša Belopavlovič) – 34/20/vo

Nadure
glej Delovni čas

Nadzorni svet
Prenehanje mandata članov nadzornega sveta d.d. (Saša Prelič)
– 26/10/č
Spremembe in dopolnitve kodeksa upravljanja javnih d. d.
(Andrej Šercer) – 12/13/č

Naftni derivati
Vpliv nacionalizacije naftnih črpališč v Južni Ameriki na ceno
bencina v Sloveniji (Jure Mikuž) – 18/34/č

Nagrada
Nagrada – kristalna tehtnica pravice (Nina Betetto) – 43/28/zap
Obvezna razlaga odvetniške tarife – potrebni izdatki in nagrada
zagovornika (VS RS) – 28/21/odl
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Nagrada za prisotnost – 10/19/vo
O pravnih vprašanjih postopka podelitve priznanja RS za
poslovno odličnost (Karmen Kern – Pipan, Polona Kovač) –
6/II/pril
Priznanja in nagrade za leto 2006 – 39-40/6/zap
Prof. dr. Janez Kranjc – častni doktor Univerze v Poitiersu
(Alenka Šelih) – 39-40/36/zap
Rekonstrukcija pravne države (Boštjan Koritnik) – 48/24/inf

Stvarno kazalo

Zemljiški dolg in dolžnikovi ugovori v izvršbi (Andrej Ekart) –
46/II/pril

Ničnost
Ničnost pogodbe zaradi nedopustnega nagiba – prodaja blaga,
namenjenega tihotapljenju (VS RS) – 19-20/22/odl
Pogodba o dosmrtnem preživljanju (Suzana Kraljić) – 17/8/č

Nizozemska
Najemna pogodba
Odpoved najemne pogodbe (Andrej Ekart) – 44/20/vo
Podjemna pogodba – 44/21/vo
Prenehanje najemne pogodbe za določen čas z odpovedjo
(Andrej Ekart) – 2/22/vo

Nemčija
Besedna znamka in figurativni znak (Jasmina Cigrovski) –
43/27/odl
Bo »velika reforma« tudi velik neuspeh? (Zoran Skubic) –
39-40/12/odl
ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev (Dean
Zagorac) – 10/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 27/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 41-42/40/inf
Globus (Dean Zagorac) – 44/35/inf
Investicijski skladi v Nemčiji (Boštjan Koritnik) – 22/32/č
Računalniško vodeno iskanje profila (Maja Smrkolj) – 21/27/odl
S posegom v telo izsiljen materialni dokaz (Katarina Zidar) –
28/24/odl
Sestrelitev ugrabljenega civilnega letala (Damjan Korošec) –
7-8/22/odl
Uporaba tujega prava – prehod pravice in zakonski odstop
terjatve (VS RS) – 28/22/odl
Zaposlovanje tujcev iz držav članic EU (Jasmina Cigrovski) –
4/23/odl

Nepremičnine
Evidentiranje nepremičnin (Božo Demšar) – 14/11/č
Globus (Dean Zagorac) – 26/29/inf
Izterjava sredstev rezervnega sklada (Dida Volk) – 14/II/pril
Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na
promet nepremičnin – 41-42/IV/erar
Nepremičninska prodajna pogodba (I.) (Nataša Logar) – 47/29/č
Nepremičninska prodajna pogodba (II.) (Nataša Logar) –
48/29/č
Neurejeno zemljiškoknjižno stanje in nepremičninska izvršba
(Tomaž Mavri) – 33/9/č
Notarska maksimalna hipoteka (Miha Šlamberger) – 23/12/č
Obdavčitev nepremičnine ob odprodaji – 48/I/erar
Obdavčitev prometa z nepremičninami – 46/III/erar
Odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine in pogodbe o
posojilu (Jasmina Cigrovski) – 34/26/odl
Olajšava za nakup nepremičnine – 47/IV/erar
Pogodbeni in sodni postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
(Anton Grilc) – 26/II/pril
Povečanje vrednosti nepremičnine zaradi novih investicij po
ZDen (Mihael Nunčič) – 5/11/č
Prenos lastninske pravice na nepremičninah – 47/I/erar
Promet z nepremičninami – predlog ZNPosr-A – 10/31/č
Sprememba hipoteke v zemljiški dolg (Miha Šlamberger) –
24-25/10/č
Stvarna legitimacija RS – upravljanje nepremičnega premoženja
države (VS RS) – 44/22/odl
Še o izvršbi – tokrat na nepremičnine (Leon Benigar – Tošič) –
45/11/č
Uporaba Bruseljske konvencije v nepremičninskih postopkih
(Jasmina Cigrovski) – 21/25/odl
Valorizacija vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz
kapitala pri odsvojitvi nepremičnin – november 2006 –
48/IV/erar
Vpis sprememb pri terjatvi, zavarovani s hipoteko, v zemljiško
knjigo (Andrej Ekart, Vesna Rijavec) – 31-32/6/č
Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo (Matjaž Tratnik) –
26/XIII/pril
Vpisi predznamb in zaznamb v zemljiško knjigo – posebnosti in
dileme (Zala Lešnik) – 26/XVII/pril
Vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo (Renato
Vrenčur) – 26/VIII/pril
Vrnitev zaplenjenih nepremičnin v naravi – naravne znamenitosti
(VS RS) – 22/21/odl
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Robert Senica,
Urška Krajšek) – 46/12/č
Zastaranje odmere davka na nepremičnine (US RS) – 47/20/odl

Globus (Dean Zagorac) – 21/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 29-30/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 31-32/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 35/37/inf
Investicijski skladi na Nizozemskem (Boštjan Koritnik) – 23/32/č
Krajevna pristojnost sodišča v sporu zaradi kršitve patenta
(Jasmina Cigrovski) – 31-32/31/odl

Nočno delo
Daljši dopust za nočne delavce (Nataša Belopavlovič) –
10/18/vo

Nogomet
Doping: CAS med FIFA in WADA (Vesna Bergant – Rakočević)
– 22/11/zap
Globus (Dean Zagorac) – 19-20/37/inf
Lažni paparaci – vdor v zasebnost? (Vesna Bergant –
Rakočević) – 31-32/19/č
Svetovno prvenstvo v nogometu in kabelska retransmisija v
Sloveniji (Vesna Bergant – Rakočević) – 26/6/zap

Nomotehnika
Brez konsistentnosti – 37/32/č

Notarji
(Ne)spornost postopka izbora notarjev – 48/30/č
Izvršljivost notarskega zapisa – zapadlost terjatve (VS RS) –
26/19/odl
Notarji v primežu (Alenka Leskovic) – 36/24/č
Notarska maksimalna hipoteka (Miha Šlamberger) – 23/12/č
Notarski fiduciarni posli /Alenka Ratnik/ (Renato Vrenčur) –
10/34/prik
Sprememba hipoteke v zemljiški dolg (Miha Šlamberger) –
24-25/10/č

Notranje informacije
Kaj nam pomaga corporate governance?! (Matej Tomažin) –
36/33/č
Kako legalno trgovati z notranjimi informacijami? (Matej Tomažin)
– 39-40/41/č

Novinarji
Globus (Dean Zagorac) – 6/29/inf

O
Občine
Etično upravljanje občin (Iztok Rakar) – 48/28/prik
Grafične priloge planskega akta (US RS) – 13/23/odl
Imenovanje v.d. direktorja – 14/22/vo
Javni zavod za turizem občine in DDV – 45/I/erar
Kako pravilno prebrati 17. člen ZFO-B? (Majda D. Božič) –
4/11/č
Kandidatura za občinski svet (US RS) – 29-30/26/odl
Naloge občinskega redarja – nov pravilnik (Roman Lavtar) –
6/11/č
Nezdružljivost funkcij (US RS) – 45/24/odl
Novi – preprosti model financiranja občin (Majda D. Božič) –
24-25/6/č
Obveščanje o mejah naselij (US RS) – 29-30/26/odl
Pravni interes – občina (US RS) – 21/22/odl
Pravni interes – odlok lokalne skupnosti (US RS) – 21/22/odl
Pridobivanje zemljišč (US RS) – 14/24/odl
Prostorski plan ni akt civilnega prava (US RS) – 15-16/24/odl
Referendum za ustanovitev občin (US RS) – 14/25/odl
Sredstva – javne okoljske dajatve (US RS) – 14/24/odl
Stavbna pravica na državnem ali občinskem zemljišču (Anton
Grilc) – 34/13/č
Še ena sprememba zakona o lokalnih volitvah (Roman Lavtar) –
1/6/č
Urejanje javne varnosti v lokalni skupnosti (Bećir Kečanović) –
45/17/č
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Obligacijsko pravo

Odpravnine

Amortizacije menice in drugih vrednostnih papirjev (Jože Ilc) –
10/II/pril
Delna razveljavitev 1060. člena OZ – neenak položaj dolžnikov
(Tomaž Pavčnik) – 11/6/č
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – o njeni penalni
funkciji (Vesna Bergant – Rakočević) – 15-16/6/č
Gradbena pogodba (Samo Bardutzky) – 23/29/č
Jamčevalni zahtevki potrošnika (Urška Češnjevar) – 26/13/č
Menica – še vedno problemi in težave (Miha Šlamberger) –
4/13/č
Mobilni klubi – pravna spornost včlanjevanja (Anita Goršek) –
28/6/č
Nepremoženjska škoda po novem hrvaškem ZOO (Bogomir
Horvat) – 2/20/č
Ničnost pogodbe zaradi nedopustnega nagiba (Luigi Varanelli) –
26/8/č
Ničnost pogodbe zaradi nedopustnega nagiba – prodaja blaga,
namenjenega tihotapljenju (VS RS) – 19-20/22/odl
Odgovornost imetnika vozila – dejanje tretjega, ki ga ni mogoče
pričakovati (VS RS) – 47/21/odl
Odgovornost za nepremoženjsko škodo – poškodba pri izvajanju
vojaške vadbe (VS RS) – 23/21/odl
Odškodnina za duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega
imena in časti (VS RS) – 39-40/27/odl
Odškodnina za uničeno stvar, odvzeto na nedovoljen način
(Matija Mauhler) – 3/II/pril
Omejenost jamčevalnih zahtevkov (Borut Požun) – 22/8/č
Pogodba o dosmrtnem preživljanju (Suzana Kraljić) – 17/8/č
Prenehanje najemne pogodbe za določen čas z odpovedjo
(Andrej Ekart) – 2/22/vo
Prenos lastninske pravice na nepremičninah – 47/I/erar
Prepovedni zahtevek po 134. členu OZ – učinkovito varstvo
osebnostnih pravic pred neupravičenimi posegi medijev?
(Nina Zidar – Klemenčič) – 41-42/7/č
Problematičnost dokazovanja sile, grožnje in zvijače po 5. členu
ZDen (Barbara Mazovec) – 34/16/č
Razveljavitev sporazuma o zavarovanju denarne terjatve –
premoženjsko stanje dolžnika (VS RS) – 14/26/odl
Smo kar pozabili na 44. člen ZUstS (Vida Mayr) – 47/9/č
Še o omejenosti jamčevalnih zahtevkov (Borut Požun) –
29-30/18/č
Uporaba tujega prava – prehod pravice in zakonski odstop
terjatve (VS RS) – 28/22/odl
Valorizacija najnižje zavarovalne vsote (VS RS) – 15-16/24/odl
Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo (Matjaž Tratnik) –
26/XIII/pril
Vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo (Renato
Vrenčur) – 26/VIII/pril

Osnova za izplačilo odpravnine (Nataša Belopavlovič) –
46/22/vo
Osnova za izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavcu, prejemniku
nadomestila zaradi manjše plače na drugem delu (Nataša
Belopavlovič) – 5/18/vo

Odškodnine

Urejanje obratovalnega časa prodajaln (Blaž Šaloven) –
31-32/12/č

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – o njeni penalni
funkciji (Vesna Bergant – Rakočević) – 15-16/6/č
Kdo bi odškodninsko odgovarjal, če bi teroristi na letalih napadli
v Sloveniji? (Manja Grosek) – 36/17/č
Kultura in nasilje: telesne in duševne bolečine (Vesna Bergant –
Rakočević) – 11/31/zap
Nepremoženjska škoda po novem hrvaškem ZOO (Bogomir
Horvat) – 2/20/č
Odgovornost države za neodvračanje oziroma nepravilno
odvračanje nevarnosti (Martina Bukovec) – 38/II/pril
Odgovornost države za škodo zaradi kršitve prava Skupnosti s
strani nacionalnega sodišča (Jasmina Cigrovski) – 23/24/odl
Odgovornost za nepremoženjsko škodo – poškodba pri izvajanju
vojaške vadbe (VS RS) – 23/21/odl
Odpravnina (Marko Novak) – 21/33/č
Odškodnina za duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega
imena in časti (VS RS) – 39-40/27/odl
Odškodnina za uničeno stvar, odvzeto na nedovoljen način
(Matija Mauhler) – 3/II/pril
Odškodnina zaradi razkritja podatkov v letnih računovodskih
izkazih družb (Jasmina Cigrovski) – 24-25/25/odl
Odškodninska odgovornost delodajalca za kršitve pravic iz
delovnega razmerja (Bogomir Horvat) – 19-20/II/pril
Odškodninska odgovornost Komisije ES (Jasmina Cigrovski) –
46/25/odl
Odškodninska odgovornost v prometnih nesrečah, ki jih
povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih vozil (Simon
Bubola) – 12/II/pril
Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku (Matija Longar)
– 17/26/odl
Posledice dela z azbestom – 35/31/č
Povečanje vrednosti nepremičnine zaradi novih investicij po
ZDen (Mihael Nunčič) – 5/11/č
Prekoračitev tožbenega zahtevka in odškodninske odgovornosti
države (Luigi Varanelli) – 11/16/č
Prepoved prodaje od vrat do vrat (Petra Jere) – 35/17/č
Razkritje osebnih podatkov ter odškodnina zaradi protipravne
preiskave (Matija Longar) – 37/23/odl
Scordino in mi (Dolores Modic) – 22/VII/pril
Smrt zaradi malomarnega zdravljenja (Katarina Zidar) –
34/25/odl
So vrata odškodninski odgovornosti EU malo manj priprta?
(Martina Bukovec) – 18/13/č
Sodni zaostanki in ARS (Valerija Jelen – Kosi) – 34/27/č
Še o odgovornosti države za sodne napake (Martina Bukovec) –
24-25/24/odl
Uporaba Bruseljske konvencije v nepremičninskih postopkih
(Jasmina Cigrovski) – 21/25/odl
Upravičeno pričakovanje za pridobitev premoženja (Matija
Longar) – 19-20/24/odl
Valorizacija najnižje zavarovalne vsote (VS RS) – 15-16/24/odl
Zavarovalno kritje – jamčevanje za škodo po neznanem
motornem vozilu (VS RS) – 46/23/odl

Obresti

Odvetniki

Obramba
Holmec ni za Haag (Dominika Švarc) – 15-16/17/č
Odgovornost za nepremoženjsko škodo – poškodba pri izvajanju
vojaške vadbe (VS RS) – 23/21/odl
Trgovanje s svobodo za varnost – včeraj in danes (Kristina
Božič) – 10/30/č

Obratovalni čas

Čakajoč obresti (Gregor Strehovec) – 15-16/22/č
Davek od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti –
46/II/erar
Delna razveljavitev 1060. člena OZ – neenak položaj dolžnikov
(Tomaž Pavčnik) – 11/6/č
Kompenzacijske obresti (US RS) – 39-40/24/odl
Najvišja dopustna efektivna obrestna mera – 4/25/odl
Tek zamudnih obresti od stroškov pravdnega, nepravdnega in
izvršilnega postopka (Tatjana Kotar) – 36/11/č

Obveščevalna agencija
Ali Sova res dobiva velika ušesa? (Janez Žirovnik) – 13/13/č

Očetovstvo
Izpodbijanje očetovstva (Matija Longar) – 39-40/28/odl

Odpadki

Doktrinarno neprepričljiva odločba US o oglaševanju odvetništva
(Andraž Teršek) – 12/11/č
Minimalna nagrada po odvetniški tarifi (Jasmina Cigrovski) –
48/23/odl
Obvezna razlaga odvetniške tarife – potrebni izdatki in nagrada
zagovornika (VS RS) – 28/21/odl
Odvetnik, čigar priča ne koristi nič? – 35/31/č
Odvetniki in ustavno sodstvo (Samo Bardutzky) – 11/32/odl
Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev (Vlasta
Nussdorfer) – 22/17/č
Odvetniška šola in skupščina OZS (Bojan Kukec) – 17/35/zap
Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine (Bojan
Kukec) – 22/30/prik
Usposabljanje makedonskih odvetnikov (Bojan Kukec) –
23/28/zap
Vpliv sodnikov na »berlusconizacijo« glavnega mesta? (Vesna
Bergant – Rakočević) – 41-42/6/mn

glej Varstvo okolja

Oglaševanje
Odpoved pogodbe o zaposlitvi
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Trženje oglasov (US RS) – 47/20/odl
Zavajajoče oglaševanje s primerjavo cen (Jasmina Cigrovski) –
38/25/odl

Olimpijske igre
Kje so olimpijske igre? (Vesna Bergant – Rakočević) – 5/10/č

Ombudsman
Evropski ombudsman (Boštjan Koritnik) – 47/36/inf
Prvih dvanajst let varuha človekovih pravic (Aleš Butala) –
48/18/č

Oporoka
Oporoka pred pričami – 17/25/odl
Veljavnost ustne oporoke (VS RS) – 21/23/odl

Orožje
Uporaba strelnega orožja in motiv za nesorazmerje oziroma
zlorabo (Katarina Zidar) – 21/24/odl

Osebni podatki
glej Varstvo osebnih podatkov

Osebnostne pravice
Dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv (Anita
Goršek) – 21/II/pril
glej tudi Človekove pravice
Lažni paparaci – vdor v zasebnost? (Vesna Bergant –
Rakočević) – 31-32/19/č
Neodvisni nadzor in varstvo osebnih podatkov (Nataša Pirc –
Musar) – 35/6/č
Odstranitev bloga na podlagi odredbe sodišča (Nina Zidar –
Klemenčič) – 48/14/č
Osebni pregled obiskovalcev v zaporu (Matija Longar) –
43/26/odl
Prepoved nošenja naglavnih rut (Katarina Zidar) – 23/23/odl
Prepovedni zahtevek po 134. členu OZ – učinkovito varstvo
osebnostnih pravic pred neupravičenimi posegi medijev?
(Nina Zidar – Klemenčič) – 41-42/7/č
Prisilno pridržanje v psihiatrični bolnišnici (Matija Longar) –
24-25/26/odl
S posegom v telo izsiljen materialni dokaz (Katarina Zidar) –
28/24/odl
Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri
(Jure Levovnik) – 18/9/č
Ustavimo nasilje na delovnem mestu! (Bećir Kečanović) –
49-50/22/č
Veliki brat je v vaši pisarni (Mitja Podpečan) – 37/VI/pril

Otroci
Določanje višine preživnine za otroka (Boštjan Pavec) –
12/VI/pril
Izraba letnega dopusta v primeru odsotnosti zaradi nege in
varstva otroka (Nataša Belopavlovič) – 15-16/21/vo
Kdo lahko vozi šolske otroke? (Rafael Viltužnik) – 18/18/vo
Novela ZSDP-B: korak k izboljšanju? (Suzana Kraljić) – 22/15/č
Pravice novorojenčkov v Sloveniji (Brina Felc) – 38/19/č
Predodelitev otroka v varstvo in vzgojo (VS RS) – 14/27/odl
Vloga pooblaščenca otrok žrtev kaznivih dejanj (Kristina Božič) –
37/28/č
Vrtec – cenovno ugodna rešitev varstva? (Maja Lukan –
Lapornik) – 15-16/12/č
Vštevanje preživnine otrok v lastni dohodek družine (US RS) –
17/23/odl
Vzgoja in varstvo otroka – onemogočanje stikov (VS RS) –
39-40/25/odl

OZN
Gasilci pogorišč? (Kristina Božič) – 13/34/č
Globus (Dean Zagorac) – 5/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 18/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 23/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 39-40/44/inf
Pomanjkljiva implementacija paktov ZN o človekovih pravicah v
Sloveniji (Jasna Murgel) – 2/19/č
Svet ZN za človekove pravice (Alenka Jerše) – 11/17/č
Zamrznitev sredstev v boju proti terorizmu je skladen s
Skupnostnim pravom (Jasmina Cigrovski) – 29-30/30/odl

P
Parlament
glej Državni zbor, Državni svet
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Participacija (delavska)
glej Soupravljanje delavcev

Patent
glej tudi Industrijska lastnina
Krajevna pristojnost sodišča v sporu zaradi kršitve patenta
(Jasmina Cigrovski) – 31-32/31/odl
Optimalna doba trajanja patentnega varstva (Elizabeta Zirnstein)
– 2/17/č
Pri dobri poravnavi zadovoljnih ni (Boštjan Koritnik) – 18/30/č

Pirotehnika
Zakonodajne novosti glede pirotehničnih izdelkov (Metka Voler) –
47/13/č

Pisava
Parkinsonova bolezen v pisavi (Borut Pogačnik) – 17/17/č

Plače
Bele stavke ne priporočam (Vasilij Polič) – 13/20/č
Delo, ki ni v pogodbi in opisu delovnega mesta (Nataša
Belopavlovič) – 9/22/vo
Delovna doba kot element za določanje plače (Jasmina
Cigrovski) – 39-40/29/odl
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 7-8/19/vo
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 37/19/vo
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 46/22/vo
Dodatek za delovno dobo – 9/22/vo
Izračun nadomestila plače (Nataša Belopavlovič) – 13/21/vo
Kako plačevati in nadzirati sodnike v pravni državi? (Matevž
Krivic) – 15-16/3/uv
Le vkup, uboga gmajna (Vesna Bergant – Rakočević) – 9/3/uv
Ministra in sekretar v zavetju žanra (Tomaž Pavčnik) – 14/23/č
Na uro ali na akord? (Hinko Jenull) – 2/29/č
Nadomestilo plače – 7-8/18/vo
Nadomestilo zaradi manjše plače po prejšnjih predpisih –
48/19/vo
Od bitke do vojne (Alenka Leskovic) – 10/31/č
Odsotnost z dela brez nadomestila plače in plačilo prispevkov
(Nataša Belopavlovič) – 34/20/vo
Odsotnost zaradi opravljanja funkcije (Nataša Belopavlovič) –
12/26/vo
Osnova za izračun dodatka za delovno dobo (Nataša
Belopavlovič) – 44/21/vo
Plača pripravnika – 24-25/20/vo
Plače v Javnem zavodu RTV Slovenija (US RS) – 45/24/odl
Plačna reforma je nesprejemljiva – 9/29/od
Pogodba o zaposlitvi – določanje dela in plače (Nataša
Belopavlovič) – 4/19/vo
Skupno posvetovanje po ZSDU – 17/21/vo
Sodni svet podpira vse zakonite poti – 10/22/č
Sodstvo brez oblasti (Hinko Jenull) – 6/23/č
SSD: z reformo bodo plače še nižje (Irena Vovk) – 5/26/inf
V prvi vrsti grejo naši ... (Hinko Jenull) – 12/31/č
Vlada versus sodstvo (Alenka Leskovic) – 3/27/č
Zbližanja stališč ni bilo (Boštjan Koritnik) – 12/22/zap
ZJU in sistem plač v javnem sektorju (Nataša Belopavlovič) –
33/32/prik

Podjetnik posameznik
Izvrševanje pogodb v primeru podjetnikove smrti (Anita Dolinšek)
– 49-50/10/č
Opravljanje samostojne dejavnosti po upokojitvi (Nataša
Belopavlovič) – 12/25/vo
Sprememba s.p. v d.o.o. – 1/22/vo

Pogodba o zaposlitvi
Delo, ki ni v pogodbi in opisu delovnega mesta (Nataša
Belopavlovič) – 9/22/vo
Dodatek za delovno dobo – 9/22/vo
Fleksibilnost zahteva spremembe (Boštjan Koritnik) – 44/18/zap
Izpolnitev pogojev za upokojitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi
(Nataša Belopavlovič) – 47/18/vo
Ne tič ne miš (Alenka Leskovic) – 41-42/36/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela –
7-8/18/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi bolezni (Jasmina
Cigrovski) – 28/25/odl
Odpraviti institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
(Mato Gostiša) – 46/18/č
Pisno opozorilo pred odpovedjo in sodno varstvo (Nataša
Belopavlovič) – 14/22/vo
Pogodba o zaposlitvi – določanje dela in plače (Nataša
Belopavlovič) – 4/19/vo
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Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Nataša Belopavlovič) –
41-42/27/vo
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
(Drago Mežnar) – 36/II/pril
Reintegracija delavca na podlagi sodbe sodišča – 22/18/vo
Spremembe ZDR glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Ivan
Robnik) – 31-32/II/pril
Spremenjene okoliščine – odpoved pogodbe o zaposlitvi (Nataša
Belopavlovič) – 26/17/vo
Varstvo starejših delavcev – invalidov pred odpovedjo (Nataša
Belopavlovič) – 14/21/vo
Zaporedno sklepanje pogodb za določen čas (Jasmina
Cigrovski) – 27/26/odl
Zaporedno sklepanje pogodb za določen čas (Jasmina
Cigrovski) – 37/24/odl

Pokojnine
Davčni vidik – delna invalidska pokojnina in nadomestilo za
invalidnost (US RS) – 17/23/odl
Direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno
pokojninsko zavarovanje (Peter Pogačar) – 5/15/č
Dodatek za rekreacijo – pravni interes (US RS) – 14/24/odl
Enakost transseksualcev pred zakonom (Jasmina Cigrovski) –
17/27/odl
Izpolnitev pogoja za upokojitev – dopusten razlog za prenehanje
delovnega razmerja? (Nina Scortegagna) – 24-25/15/č
Izračun pokojninske osnove (US RS) – 19-20/27/odl
Izračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje (Jasmina
Cigrovski) – 33/30/odl
Kršitev obveznosti, ki izhajajo iz položaja (Jasmina Cigrovski) –
29-30/30/odl
Nova ureditev – ukinjanje in oženje pravice – 4/21/odl
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 19-20/20/vo
Opravljanje samostojne dejavnosti po upokojitvi (Nataša
Belopavlovič) – 12/25/vo
Osnova za izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavcu, prejemniku
nadomestila zaradi manjše plače na drugem delu (Nataša
Belopavlovič) – 5/18/vo
Osnova za plačilo prispevkov za dokup zavarovalne dobe (Jože
Kuhelj) – 6/16/vo
Pravica do delne pokojnine – 43/25/vo
Redno usklajevanje pokojnin (US RS) – 13/23/odl
Starostna pokojnina – zavarovalna doba s povečanjem (Peter
Pogačar) – 6/17/vo
Vpliv novele ZJU na svobodo upokojevanja javnih uslužbencev
(Anja Čerin) – 1/14/č

Pokrajine
Do pokrajin z zakonom (Boštjan Koritnik) – 21/21/inf
Kako daleč je do pokrajin? (Tone Jerovšek) – 22/3/uv
Se Sloveniji končno obeta regionalizacija? (Ciril Ribičič) – 1/8/č

Policija
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Državljanski nadzor s pritožbenim postopkom zoper delo policije
je vprašljiv (Franc Čučko) – 41-42/16/č
Izvedba neodvisne preiskave: človekova in ustavnopravna pravica
posameznika (Katarina Zidar) – 33/13/č
Matko proti Sloveniji – prezrto sporočilo iz Strasbourga (Goran
Klemenčič) – 45/3/uv
Nadurno delo in neenakomerno razporejen delovni čas v policiji
– 18/17/vo
Odločitev po 28. členu ZPol kot podlaga za druge zahtevke
(Sašo Murtič) – 14/15/č
Policija, smrtna kazen in ustava (Dragan Petrovec) – 24-25/17/č
Policijska uporaba prisilnih sredstev proti množici na ukaz
nadrejenega (Miroslav Žaberl) – 49-50/15/č
Policijsko nasilje in kazenski postopek (Polona Mozetič) –
47/10/č
Ponižujoče in nečloveško ravnanje s strani policije ter
neučinkovita in nezadostna preiskava zatrjevanih kršitev
(Matjaž Drav, Matic Zupan) – 45/27/odl
Računalniško vodeno iskanje profila (Maja Smrkolj) – 21/27/odl
Sistematična obdelava policijskega prava (Aleš Završnik) –
46/32/prik
Skupne preiskovalne skupine kot oblika institucionaliziranega
policijskega sodelovanja (Damjan Potparič) – 2/II/pril
Slabljenje javne varnosti – kriza med politiko in pravom (Bećir
Kečanović) – 19-20/17/mn
Spremembe postopka o reševanju pritožb zoper policiste (Drago
Marinkovič) – 5/12/č
Še o prezrtem sporočilu iz Strasbourga (Bećir Kečanović) –
46/20/č
Ugotavljanje istovetnosti in potreba po konceptu policijskega
prava (Bećir Kečanović) – 13/16/č

pravna praksa – 2006

Ustavno sporna ureditev predhodne policijske obravnave v
azilnem postopku (Saša Zagorc) – 3/9/č
Vloga priče v postopku reševanja pritožb zoper policiste (Drago
Marinkovič) – 36/21/č

Politika
(Pre)velika vloga politike v državni upravi (Zoran Skubic) –
43/17/zap
Moč politične razprave (Katarina Zidar) – 36/26/odl
O politični vzdržnosti sodnikov (2) (Aleš Zalar) – 41-42/II/pril
Oblast je naša (Hinko Jenull) – 45/35/č
Politična odgovornost (Sebastian Nerad) – 19-20/30/prik
Politična vprašanja politikom (Boštjan Koritnik) – 3/24/č
Politična vzdržnost sodnikov (Jan Zobec) – 38/12/č
Politično opredeljevanje sodnikov je nedopustno (Ljubo Bavcon)
– 39-40/14/č
Slabljenje javne varnosti – kriza med politiko in pravom (Bećir
Kečanović) – 19-20/17/mn
Sodnik med politiko, etiko in pravom (Hinko Jenull) –
39-40/15/č
Ustavna kriza se poglablja! (Andraž Teršek) – 34/21/mn

Poljska
Investicijski skladi na Poljskem (Boštjan Koritnik) – 24-25/27/č

Pomilostitev
Mesto pomilostitve v kazenskem pravu (Marko Bošnjak) –
7-8/6/č
Pravičnost in prihodnost (Vesna Bergant – Rakočević) –
5/23/zap

Pooblaščenec
Kdaj bomo v Sloveniji dobili power of attorney? (Marjana Grašič)
– 46/17/č

Poravnalni narok
glej Alternativno reševanje sporov, Pravdni postopek

Portugalska
Investicijski skladi na Portugalskem (Boštjan Koritnik) – 27/32/č
Pravica dajanja v najem in pravica posojanja (Jasmina Cigrovski)
– 28/25/odl
Pravosodno sodelovanje – vročanje (Jasmina Cigrovski) –
7-8/29/odl

Poskusno delo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela –
7-8/18/vo

Poslanci
Odstop poslanca – blišč ali beda slovenskega parlamentarizma?
(Miro Cerar) – 41-42/3/uv

Poslovna odličnost
O pravnih vprašanjih postopka podelitve priznanja RS za
poslovno odličnost (Karmen Kern – Pipan, Polona Kovač) –
6/II/pril

Posojilna pogodba
Zaveze pri posojilnih pogodbah (Miran Jus) – 3/V/pril

Pošta
Preverjanje identitete na pošti (Andreja Mrak) – 15-16/21/vo

Potni list
Biometrični potni listi (Boštjan Koritnik) – 33/31/č
Uporaba biometrije pri zagotavljanju nacionalne in evropske
varnosti (Matjaž Šaloven) – 33/II/pril
glej Varstvo potrošnikov

Požar
Požarna varnost (Andrej Ekart) – 46/21/vo
Študija požarne varnosti (US RS) – 27/28/odl

Pranje denarja
Pranje denarja – pravna narava odvzema denarja brez obsodilne
sodbe (498.a člen ZKP) (Andrej Ferlinc) – 45/V/pril
Preprečevanje pranja denarja (Boštjan Koritnik) – 18/21/č

Pravdni postopek
Dodelitev otroka – ponovno izvajanje dokazov v ponovljenem
pravdnem postopku (VS RS) – 24-25/22/odl
Evropsko procesno civilno pravo (Andrej Ekart) – 7-8/20/č
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Išče se iudex suspectus (Dolores Modic, Borut Škerlj) –
31-32/9/č
Izpodbijanje opustitve procesnega dejanja – odpoved pravnemu
sredstvu (VS RS) – 13/24/odl
Je sodba brez podpisa sodnika sploh sodba? (Lidija Koman –
Perenič) – 34/6/č
Nepravilnosti pri čezmejnem vročanju neprevedenega sodnega
pisanja (Andrej Ekart) – 15-16/26/č
Pravica stranke do izjave – izvajanje dokaza z izvedencem
(VS RS) – 17/24/odl
Pravosodno sodelovanje – vročanje (Jasmina Cigrovski) –
7-8/29/odl
Prilika o nekem pravdnem spisu (Tomaž Pavčnik) – 45/32/č
Revizija in vrednost spornega predmeta (Tomaž Mavri) –
48/11/č
Simptom oblasti (Đorđe Grbović) – 29-30/32/č
Sosporniška intervencija – nasprotje med dejanji sosporniškega
intervenienta in stranke, ki se ji je pridružil (VS RS) –
29-30/27/odl
Tek zamudnih obresti od stroškov pravdnega, nepravdnega in
izvršilnega postopka (Tatjana Kotar) – 36/11/č
Zastopanje po ZPP (US RS) – 39-40/25/odl
Žalitev sodišča v vlogi – predlog stranke za kaznovanje (VS RS)
– 14/26/odl

Pravna država
(Posredna) diskriminacija pri usmerjanju romskih otrok v
posebne šole (Katarina Zidar) – 13/26/odl
Bojmo se strahu pred vsebinskim odločanjem! (Lojze Ude) –
39-40/3/uv
Government (Marko Novak) – 22/33/č
Kdo se boji črnega moža? (Tomaž Pavčnik) – 38/32/č
Kot v starem partijskem sistemu (Boštjan Koritnik) – 43/20/zap
Metelkova (Tomaž Pavčnik) – 33/22/č
Objava v uradnem listu kot pogoj veljavnosti (US RS) –
43/25/odl
Paradržava kot soudeleženec v delitvi oblasti (France Bučar) –
43/6/č
Petnajst let slovenske države (France Bučar) – 24-25/3/uv
Po zlorabi ljudstva še zloraba pravice (Dominika Švarc) –
44/17/č
Prepovedano sonce (Tomaž Pavčnik) – 21/21/č
Rekonstrukcija pravne države (Boštjan Koritnik) – 48/24/inf
Zavore in ravnotežja – pogoj za človekove pravice (Ljubo
Bavcon) – 47/3/uv

Pravna fakulteta
(Bolonjska) reforma pravnega študija (Janez Kranjc) – 28/18/č
Bolonjska reforma in pravni študij – kriza ali priložnost? (Rajko
Pirnat) – 28/3/uv
Bolonjski špageti (Miha Juhart) – 41-42/20/č
Čemu in kako naj bo reformiran študij prava? (Albin Igličar) –
34/19/č
Diskretni šarm dvojnosti (Danilo Türk) – 34/3/uv
Izzivi humanitarnega prava (Kristina Božič) – 48/25/zap
Na kateri fakulteti ste diplomirali? (Lojze Ude) – 37/18/č
Namesto diplome diplomski izpit (Liljana Selinšek) – 38/21/č
Napadi na premoženje gospodarskih subjektov (Liljana Selinšek)
– 19-20/29/č
Nasprotujoča si izpeljava (Marijan Pavčnik) – 39-40/21/č
Ne presajajmo nekritično tujih ureditev (Ada Polajnar – Pavčnik)
– 35/24/č
Nevarnost zdrsa (Marijan Pavčnik) – 31-32/24/č
Obisk na katedri za delovno in socialno pravo PF v Zagrebu
(Nataša Belopavlovič) – 38/28/zap
Pogrešamo obvezno praktično usposabljanje (Miro Senica) –
33/20/č
Preizkusni kamen demokracije (Aleš Mercina) – 49-50/29/č
Projekt Avalon (Boštjan Koritnik) – 24-25/35/inf
Slovenija sredi reform (Dean Zagorac, Bošjan Koritnik) –
22/29/zap
Spremembe da, a ne na horuk (Ljubo Bavcon) – 24-25/19/č
Strožje kaznovanje žrtvam ne pomaga (Boštjan Koritnik) –
15-16/19/č
Širitveni blues (Jernej Juren) – 12/30/zap
Študij prava na slovenskem (Mitja Novak) – 23/28/zap
Študij prava za študente in prakso, ne za politike! (Marko
Pavliha) – 27/20/č
Tekmovanje iz pogajanj (Janja Hojnik) – 24-25/33/zap
V proces vključite praktike! (Barbara Brezigar) – 29-30/22/č
Več obštudijskih dejavnosti (Alenka Šelih) – 39-40/22/č
Za gibčnejši program izobraževanja (Šime Ivanjko) – 36/22/č
Za popolno in celovito pravniško izobrazbo (Bojan Zabel) –
43/23/č
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Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXVI (Maja Brkan) –
44/27/prik
Zlata obletnica dveh inštitutov pri PF (Boštjan Koritnik) –
49-50/34/č

Pravna filozofija
Pravica v togah (Matej Avbelj) – 23/30/prik

Pravna oseba
Kumulacija odgovornosti odgovorne in pravne osebe za prekršek
(Liljana Selinšek) – 23/14/č

Pravna sredstva
Domneva nedolžnosti (Matija Longar) – 48/22/č
Državljanski nadzor s pritožbenim postopkom zoper delo policije
je vprašljiv (Franc Čučko) – 41-42/16/č
Napoved pritožbe v rednem sodnem postopku o prekršku (Maja
Pruša) – 46/6/č
Obveznost obrazložitve in navedba pravnega pouka v odločbi
(Jasmina Cigrovski) – 44/23/odl
Očitno neutemeljeno pravno sredstvo – možnost poenostavljene
rešitve (Janko Marinko) – 36/19/č
Pogodbeni in sodni postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
(Anton Grilc) – 26/II/pril
Pouk o pravici do pritožbe (VS RS) – 36/25/odl
Pravica dostopa do (vrhovnega) sodišča (Matija Longar) –
35/29/č
Pravno varstvo zoper akte državne revizijske komisije (Urška
Vrbnjak) – 5/13/č
Pravno varstvo zoper odločitve državne revizijske komisije (Janez
Tekavc) – 45/7/č
Pritožba zoper sklep (US RS) – 21/22/odl
Redna in izredna pravna sredstva (II.) (Nataša Skubic) –
45/34/č
Redna in izredna pravna sredstva (III.) (Nataša Skubic) –
47/30/č
Reševanje kolektivnih delovnih sporov (Nataša Belopavlovič) –
17/14/č
Spremembe postopka o reševanju pritožb zoper policiste (Drago
Marinkovič) – 5/12/č
Teorija in claris nof fit interpretatio (Luigi Varanelli) – 22/23/odl
Vloga priče v postopku reševanja pritožb (Sašo Murtič) –
34/18/č
Vloga priče v postopku reševanja pritožb zoper policiste (Drago
Marinkovič) – 36/21/č
Zahteva za sodno varstvo (Zvonko Fišer) – 39-40/II/pril
Zahteva za varstvo zakonitosti v postopku zaradi prekrška (Hinko
Jenull) – 35/II/pril

Pravna teorija
Čista teorija prava /Hans Kelsen/ (Aleš Novak) – 9/32/prik
Na robovih čiste teorije prava /Leonard Pitamic/ (Albin Igličar) –
6/24/prik
Temelji prava in pravne ureditve (Tomaž Keresteš) – 18/32/prik
Uvod v pravoznanstvo (Primož Gabrič) – 17/34/prik

Pravni interes
Pravni interes – občina (US RS) – 21/22/odl
Pravni interes – odlok lokalne skupnosti (US RS) – 21/22/odl

Pravniki
Hvalnica norosti (Dragan Petrovec) – 10/3/uv
Lik pravnika (Matjaž Ambrož) – 49-50/32/č
Novo vodstvo Zveze (Dean Zagorac) – 9/31/zap
Veš, poet, svoj dolg?! (Franci Gerbec) – 5/3/uv
Za programsko in kadrovsko prenovo ZDPS (Hinko Jenull) –
1/13/mn

Pravniški državni izpit
Bolonjski špageti (Miha Juhart) – 41-42/20/č
Na kateri fakulteti ste diplomirali? (Lojze Ude) – 37/18/č
Omejitev števila dovoljenih pristopov k izpitu (US RS) –
17/23/odl
Pravniški državni izpit (Marko Novak) – 11/35/č
Sodniški »sužnji« (Hinko Jenull) – 23/3/uv

Pravnomočnost
Pravnomočnost sodbe (VS RS) – 18/23/odl
Pravo ES in nacionalno pravo pred izbiro med pravilnostjo in
pravnomočnostjo (Matej Avbelj) – 18/26/odl

Pravo EU
Ali je potrebna reforma postopka predhodnega odločanja? (Matej
Avbelj) – 12/16/č
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Brez konsistentnosti – 37/32/č
Direktna ničnostna tožba v praksi – primer Slovenije (Alenka
Škrk) – 28/11/č
Ignorantia iuris Europae nocet! (Alenka Škrk) – 41-42/21/zap
Neposredna uporabljivost prava EU in dostop do informacij
javnega značaja (Kristina Kotnik – Šumah) – 27/9/inf
Nepristojnost SES za stare zadeve iz novih držav članic (Maja
Smrkolj) – 35/27/odl
Neskladje med pravom EU in pravom Svetovne trgovinske
organizacije (Jasmina Cigrovski) – 35/28/odl
Odgovornost države za škodo zaradi kršitve prava Skupnosti s
strani nacionalnega sodišča (Jasmina Cigrovski) – 23/24/odl
Položaj slovenske ustave po vključitvi v EU (Ciril Ribičič) –
29-30/II/pril
Pomen in meje neposrednega učinka direktiv v pravnih redih
držav članic EU v luči postopkov oddaj javnih naročil (Matej
Accetto, Sašo Matas) – 17/II/pril
Pravica državljanov EU do prostega gibanja in prebivanja na
ozemlju držav članic EU (Gregor Maučec) – 27/II/pril
Pravo ES in nacionalno pravo pred izbiro med pravilnostjo in
pravnomočnostjo (Matej Avbelj) – 18/26/odl
Pred katero institucijo zaradi kršitev konkurenčnih pravil
Skupnosti? (Tanja Bratina) – 44/9/č
Preiskovalna dejanja – sredstvo za odkrivanje ravnanj omejevanja
konkurence (Tanja Bratina) – 28/II/pril
Redna slovenska molzna krava (Alenka Škrk) – 46/28/zap
Regionalni ELMC prvič tudi v Ljubljani (Ana Vlahek) –
18/29/zap
So vrata odškodninski odgovornosti EU malo manj priprta?
(Martina Bukovec) – 18/13/č
Tekmovanje iz prava EU (Marko Krajnc) – 10/34/zap
Teorija in claris non fit interpretatio (Luigi Varanelli) – 22/23/odl
Tri vprašanja evropskega konstitucionalizma (Matej Avbelj) –
29-30/VII/pril
Ustavno sodstvo in pravo EU (Boštjan Koritnik) – 38/26/č
V znanju prava EU drugi na svetu (Ana Mušič) – 18/28/zap
Vpliv prava ES na čezmejne igre na srečo (Janja Hojnik) –
38/6/č
Zadeva Jata: Ustavno sodišče RS in pravo EU (Maja Brkan) –
23/25/odl
Zaveze podjetij na podlagi 9. člena Uredbe Sveta št. 1/2003
(Aleksandra Mitić) – 2/14/č

pravna praksa – 2006

Zahteva za varstvo zakonitosti v postopku zaradi prekrška (Hinko
Jenull) – 35/II/pril
Zakon o prekrških (Primož Gorkič) – 24-25/32/prik
ZP-1C, D, E …in druge zakonske nadaljevanke (Hinko Jenull) –
14/3/uv

Prenehanje delovnega razmerja
Fleksibilnost zahteva spremembe (Boštjan Koritnik) – 44/18/zap
Izpolnitev pogojev za upokojitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi
(Nataša Belopavlovič) – 47/18/vo
Je 47. člen ZDR sploh še smiseln?! (Luka Tičar) – 45/18/č
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi bolezni (Jasmina
Cigrovski) – 28/25/odl
Odpovedni rok (Nataša Belopavlovič) – 38/22/vo
Odpraviti institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
(Mato Gostiša) – 46/18/č
Pisno opozorilo pred odpovedjo in sodno varstvo (Nataša
Belopavlovič) – 14/22/vo
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
(Drago Mežnar) – 36/II/pril
Sporazumna prekinitev delovnega razmerja (Nataša Belopavlovič)
– 26/17/vo
Spremembe ZDR glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Ivan
Robnik) – 31-32/II/pril
Spremenjene okoliščine – odpoved pogodbe o zaposlitvi (Nataša
Belopavlovič) – 26/17/vo
Varstvo starejših delavcev – invalidov pred odpovedjo (Nataša
Belopavlovič) – 14/21/vo

Prevajanje
glej Jezik, Angleški jezik, Terminologija

Prevoz na delo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša
Belopavlovič) – 31-32/26/vo
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (Nataša
Belopavlovič) – 6/16/vo
Prevozni stroški (Nataša Belopavlovič) – 22/18/vo
Stroški prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič) –
2/22/vo

Prevzemi
Predkazenski postopek
glej Kazenski postopek, Policija

Predsednik republike
Pravičnost in prihodnost (Vesna Bergant – Rakočević) –
5/23/zap
Predsednik in ustava – ponižanje in razžaljenje!? (Andraž Teršek)
– 7-8/31/mn

Prejemki
glej Plače

Prekrški
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Esej o kaznovanju – 41-42/34/č
Kam bi del? (Alenka Leskovic) – 48/31/č
Kaznovan s popustom (Mitja Podpečan) – 48/17/č
Kdo se boji črnega moža? (Tomaž Pavčnik) – 38/32/č
Kumulacija odgovornosti odgovorne in pravne osebe za prekršek
(Liljana Selinšek) – 23/14/č
Napoved pritožbe v rednem sodnem postopku o prekršku (Maja
Pruša) – 46/6/č
Obratovanje smučišč in neorganiziran smučarski prostor (Tomaž
Marušič) – 3/19/č
Povečanje učinkovitosti sodstva (Irena Vovk) – 6/20/č
Prekrškovno inkasantstvo ali družbeno sprejemljivo vedenje
(Simon Vindiš) – 41-42/17/č
Prekrškovno pravo (Boštjan Koritnik) – 21/35/inf
Prekrškovno pravo in prekrškovna politika sta ogledalo pravne
kulture in identitete (Andraž Teršek) – 35/21/č
Prenagljeno spreminjanje zakona o prekrških – analiza predloga
novele ZP-1C (Hinko Jenull) – 5/II/pril
Prepovedano sonce (Tomaž Pavčnik) – 21/21/č
Prvi Dnevi prekrškovnega prava (Boštjan Koritnik) – 21/29/č
Strokovni pregled udeleženca v prometu zaradi suma vožnje pod
vplivom mamil (Želja Cilenšek – Bončina) – 15-16/8/č
Sveta preproščina in pravna logika (Milan Petek) – 27/15/č
Varstvo javnega reda in miru (Katja Filipčič) – 10/6/č
Z zakonodajnim eksperimentom do boljših rešitev (Alenka Šelih)
– 21/3/uv
Zahteva za sodno varstvo (Zvonko Fišer) – 39-40/II/pril

Nič več delniških parkirišč (Lucija Učakar) – 41-42/21/zap
Sodelovanje povezanih oseb v dokapitalizaciji (75. in 76. člen
ZPre-1) (Saša Prelič) – 41-42/9/č
Novi zakon o prevzemih (Boštjan Koritnik) – 44/30/zap
Zakon o prevzemih in zaščita malih delničarjev (Matej Tomažin)
– 44/32/č

Preživnina
Določanje višine preživnine za otroka (Boštjan Pavec) –
12/VI/pril
Vštevanje preživnine otrok v lastni dohodek družine (US RS) –
17/23/odl
ZZZDR in korist otroka – novelama iz leta 2001 in 2004 ob rob
(Teodora Glušič – Terbovc) – 23/II/pril

Priče
Anonimne priče (Katarina Zidar) – 27/25/odl
Izvajanje dokazov in pravice obrambe (Marko Bošnjak) –
13/II/pril
Kaznivo dejanje nasilništva – zasliševanje priče (VS RS) –
27/23/odl
Oporoka pred pričami – 17/25/odl
Vloga priče v postopku reševanja pritožb (Sašo Murtič) –
34/18/č
Vloga priče v postopku reševanja pritožb zoper policiste (Drago
Marinkovič) – 36/21/č

Pridržanje
glej Zapor

Pripor
glej Zapor

Pripravništvo
Plača pripravnika – 24-25/20/vo
Pripravništvo ter druge možnosti usposabljanja delavcev
začetnikov (Nataša Belopavlovič) – 27/21/vo
Vštevanje vajeniške učne dobe v pokojninsko dobo (Nataša
Belopavlovič) – 12/25/vo
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Prisilna poravnava
Izigravanje določb o rokih za izpodbijanje dolžnikovih pravnih
dejanj (Luigi Varanelli) – 10/10/č

Pristanišče
Predlog direktive o dostopu do trga pristaniških storitev (Patrick
Vlačič) – 3/17/č

Pristojnost
Krajevna pristojnost sodišča v sporu zaradi kršitve patenta
(Jasmina Cigrovski) – 31-32/31/odl
Razmejitev pristojnosti (US RS) – 49-50/25/odl

Pritožba
glej Pravna sredstva

Promet
Esej o kaznovanju – 41-42/34/č
Kam bi del? (Alenka Leskovic) – 48/31/č
Kdo lahko vozi šolske otroke? (Rafael Viltužnik) – 18/18/vo
Naloge občinskega redarja – nov pravilnik (Roman Lavtar) –
6/11/č
Obračunavanje dodatnih ur za voznika tovornega vozila –
36/23/vo
Odgovornost imetnika vozila – dejanje tretjega, ki ga ni mogoče
pričakovati (VS RS) – 47/21/odl
Odškodninska odgovornost v prometnih nesrečah, ki jih
povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih vozil (Simon
Bubola) – 12/II/pril
Prekrškovno inkasantstvo ali družbeno sprejemljivo vedenje
(Simon Vindiš) – 41-42/17/č
Prevoz živali vključuje tudi čas natovarjanja in raztovarjanja
(Jasmina Cigrovski) – 47/24/odl
Strokovni pregled udeleženca v prometu zaradi suma vožnje pod
vplivom mamil (Želja Cilenšek – Bončina) – 15-16/8/č
Zavarovalno kritje – jamčevanje za škodo po neznanem
motornem vozilu (VS RS) – 46/23/odl

Prost pretok blaga, storitev, kapitala …
Davek na dediščino – prost pretok kapitala (Jasmina Cigrovski)
– 10/27/odl
Izboljšanje prenosljivosti pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja (Andraž Rangus) – 10/17/č
Izjeme v javnem redu in javni varnosti po direktivi 2004/38 in
noveli ZTuj-1B (Želja Cilenšek – Bončina) – 38/8/č
Naknadna izterjava uvoznih ali izvoznih dajatev – retroaktivnost
(Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Omejevanje dostopa blaga na trg drugih držav članic EU (Janja
Hojnik) – 27/6/č
Pravica do vstopa, izstopa in prebivanja po direktivi 2004/38/ES
(Želja Cilenšek – Bončina) – 28/9/č
Pravica državljanov EU do prostega gibanja in prebivanja na
ozemlju držav članic EU (Gregor Maučec) – 27/II/pril
Prepoved prodaje od vrat do vrat (Jasmina Cigrovski) –
10/27/odl
Prepoved prodaje od vrat do vrat (Petra Jere) – 35/17/č
Prosto gibanje oseb – nedržavljanov EU (Jasmina Cigrovski) –
6/21/odl
Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja ES (Jasmina Cigrovski)
– 9/27/odl
Upravičenost spontanih klicev podjetij iz drugih držav članic?
(Tina Metelko) – 5/19/odl
Ureditev uradnih mest (US RS) – 13/23/odl
Vloga družine pri izvrševanju pravice do prostega gibanja (Petra
Jere) – 14/6/č
Zakonodajne novosti glede pirotehničnih izdelkov (Metka Voler) –
47/13/č
Prost pretok storitev (Luigi Varanelli) – 49-50/24/vo

Stvarno kazalo

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe –
neusklajenost določb ZGD in SRS (Irena Polak – Remškar)
– 14/VII/pril
Prehod na evro v računovodenju družb in uvedba kosovnih
delnic (Jožica Vindiš) – 44/11/č
Revidiranje računovodskih izkazov (Odločba US RS, št. U-I219/03 z dne 1. 12. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 118/05)
(US RS) – 1/24/odl

Rasizem
Globus (Dean Zagorac) – 4/29/inf

Raziskovanje
Davčni dobropis za raziskave v drugih državah članicah
(Jasmina Cigrovski) – 35/28/odl
Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj – izvajanje drugega
odstavka 49. člena ZDDPO-1 – 46/I/erar
Znanost za javnost (Boštjan Koritnik) – 41-42/41/inf

Razporejanje delavcev
Člen 90 ZDR – res nadomestila za prerazporeditve delavcev
(Luka Tičar) – 41-42/18/č
Je 47. člen ZDR sploh še smiseln?! (Luka Tičar) – 45/18/č
Premestitev javnega uslužbenca brez njegovega soglasja (Nataša
Belopavlovič) – 35/25/vo
Razmerje med 47. in 90. členom ZDR (Tanja Pirnat) – 43/16/č
Razporejanje iz kraja v kraj (Nataša Belopavlovič) – 37/20/vo
Začasna premestitev (Nataša Belopavlovič) – 11/21/vo

Rdeči križ
Nov protokol, nov znak (Dean Zagorac) – 11/35/č

Redarji
Naloge občinskega redarja – nov pravilnik (Roman Lavtar) –
6/11/č

Referendum
Ali teče predhodni referendum zadnji krog? (Miro Cerar) –
3/3/uv
Ob iztekanju roka za ureditev predhodnega zakonodajnega
referenduma (Albin Igličar) – 3/6/č
Referendum za ustanovitev občin (US RS) – 14/25/odl
Sporno zadržanje izvrševanja zakona o trgovini? (Miroslav
Mozetič) – 9/15/č
Več ali manj neposredne demokracije? (Miro Cerar) –
29-30/3/uv

Register nepremičnin
Evidentiranje nepremičnin (Božo Demšar) – 14/11/č

Regres
Dvakratni regres in obdavčitev (Boštjan Petauer) – 46/21/vo
Pravica do izplačila regresa (Nataša Belopavlovič) – 48/19/vo
Regres za letni dopust (Nataša Belopavlovič) – 19-20/20/vo

Religija
Registracija verske organizacije (Katarina Zidar) – 49-50/27/od
Vloga islama v mednarodnem javnem pravu (Beti Hohler) –
18/15/č

Retroaktivnost
Naknadna izterjava uvoznih ali izvoznih dajatev – retroaktivnost
(Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl

Revizija (pravno sredstvo)
Revizija in vrednost spornega predmeta (Tomaž Mavri) –
48/11/č

Prostorski akt

Revizija (računovodska)

Gradnja na kmetijskih zemljiščih (US RS) – 22/20/odl
Grafične priloge planskega akta (US RS) – 13/23/odl
Javna razgrnitev predloga prostorskega akta (US RS) –
48/21/odl
Presoja strokovnih vprašanj (US RS) – 23/20/odl
Prostorska konferenca (US RS) – 22/20/odl
Prostorski plan ni akt civilnega prava (US RS) – 15-16/24/odl

Prenova revizijske stroke? (Vili Perner) – 10/V/pril
Revidiranje računovodskih izkazov (Odločba US RS,
št. U-I-219/03 z dne 1. 12. 2005, objavljena v Ur. l. RS,
št. 118/05) (US RS) – 1/24/odl
Revizija (Marko Novak) – 6/27/č

Rezervni sklad
Izterjava sredstev rezervnega sklada (Dida Volk) – 14/II/pril

R
Računovodstvo
Odškodnina zaradi razkritja podatkov v letnih računovodskih
izkazih družb (Jasmina Cigrovski) – 24-25/25/odl

Romi
(Posredna) diskriminacija pri usmerjanju romskih otrok v
posebne šole (Katarina Zidar) – 13/26/odl
Analiza ukrepa preselitve ambruških Romov (Neža Kogovšek) –
43/13/č
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Danes v Sloveniji nudimo: človekove pravice po ugodni ceni
(Vesna Bergant – Rakočević) – 46/35/č
Evropa na obisku (Boštjan Koritnik) – 45/34/č
Manjšine, Romi in homofobija (Dean Zagorac) – 13/31/č
Nasilje večinskega prebivalstva nad Romi (Katarina Zidar) –
47/22/č
Policijska uporaba prisilnih sredstev proti množici na ukaz
nadrejenega (Miroslav Žaberl) – 49-50/15/č
S sklonjeno glavo naproti dnevu človekovih pravic (Neža
Kogovšek) – 46/3/uv

Zapleti v medicini (Viktor Planinšec) – 9/21/č
Že tretjič o mednarodni pristojnost (Jerca Kramberger) –
26/22/č

Rudarstvo

Članstvo v sindikatu kot pogoj zaposlitve (Katarina Zidar) –
38/24/odl
Novela ZDR in sindikati (Gregor Miklič) – 28/16/č

Izkoriščanje mineralnih surovin – kaznivo dejanje po 211., 212. in
333. členu KZ (Miša Markovič) – 7-8/8/č
Lastnina mineralnih surovin (Jože Gregorič) – 3/16/mn
Tatvina mineralnih surovin – organiziran kriminal? (Miša
Markovič) – 19-20/9/č

Simbol
Globus (Dean Zagorac) – 13/37/inf
Nov protokol, nov znak (Dean Zagorac) – 11/35/č
Prisega domovini (Dragan Petrovec) – 45/20/č

Sindikati

Skupščina
Usoda nasprotnih predlogov (Matej Tomažin) – 24-25/34/č

Rusija

Slovaška

Globus (Dean Zagorac) – 27/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 34/37/inf

Globus (Dean Zagorac) – 1/32/inf
Investicijski skladi na Slovaškem (Boštjan Koritnik) – 26/24/č

Služnost

S
Sankcije (embargo)
Skupna trgovinska politika – embargo (Jasmina Cigrovski) –
11/29/odl

Schengenski sporazum
Prvi vstop na schengensko območje (Jasmina Cigrovski) –
41-42/31/odl
Schengenski sporazum in načelo ne bis in idem (Jasmina
Cigrovski) – 39-40/29/odl

Seminar
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(Pre)velika vloga politike v državni upravi (Zoran Skubic) –
43/17/zap
»Ta šmira sodbe, drugi sklepce za male in velike tepce …«
(Viktor Planinšec) – 27/30/č
»Trajna avantura brez vrnitve« (Alenka Škrk) – 41-42/24/zap
15 mariborskih srečanj medicincev in pravnikov (Viktor
Planinšec) – 13/30/zap
Diskretni šarm dvojnosti (Danilo Türk) – 34/3/uv
Doktrinarno preozka razlaga ZDIJZ! (Andraž Teršek) –
19-20/21/mn
E-sodstvo – realnost ali utopija? (Dolores Modic) – 46/26/č
Evropski pravni prostor in izvršba (Boštjan Koritnik) – 37/29/č
Evropsko procesno civilno pravo (Andrej Ekart) – 7-8/20/č
Fleksibilnost zahteva spremembe (Boštjan Koritnik) – 44/18/zap
Ignorantia iuris Europae nocet! (Alenka Škrk) – 41-42/21/zap
Izzivi humanitarnega prava (Kristina Božič) – 48/25/zap
Javnost toži, javnost sodi (Darja Golob – Koritnik) – 43/18/zap
Kako naprej? (Mitja Kocmut) – 41-42/25/zap
Kolektivni delovni spori (Viktor Planinšec) – 35/32/zap
Mednarodna kazenska sodišča in človekove pravice (Damjan
Korošec) – 46/30/č
Napadi na premoženje gospodarskih subjektov (Liljana Selinšek)
– 19-20/29/č
Nič več delniških parkirišč (Lucija Učakar) – 41-42/21/zap
Nujnost sprememb (Mitja Kocmut) – 41-42/23/zap
O prenovljenem ZGD-1 (Boštjan Koritnik) – 21/28/č
Pomanjkljiva ureditev (Nika Hudej) – 43/18/zap
Pomen in vloga dvodomnosti (Dušan Štrus) – 47/26/č
Pred V. dnevi delovnega prava in socialne varnosti (Nataša
Belopavlovič) – 19-20/3/uv
Prenova ZGD-1 (Urška Kežmah) – 21/29/inf
Prvi Dnevi prekrškovnega prava (Boštjan Koritnik) – 21/29/č
Redna slovenska molzna krava (Alenka Škrk) – 46/28/zap
Slovenija sredi reform (Dean Zagorac, Bošjan Koritnik) –
22/29/zap
Sodobne oblike zavarovanja plačil (Samo Bardutzky) – 7-8/34/č
Strožje kaznovanje žrtvam ne pomaga (Boštjan Koritnik) –
15-16/19/č
Subsidiarna zaščita, EU in mednarodno pravo človekovih pravic
(Urška Vrbnjak) – 10/29/č
Svetovni strokovnjaki za športno pravo o žgočih temah v
Ljubljani (Vesna Bergant – Rakočević) – 47/25/zap
Ustava – produkt in birič politike (Nika Hudej) – 41-42/26/zap
V kakšno Evropsko unijo si želijo? (Matej Avbelj) – 22/27/č
Vloga pooblaščenca otrok žrtev kaznivih dejanj (Kristina Božič) –
37/28/č
Za lažje odpuščanje – 47/30/č
Za moralo v podjetniški igri (Šime Ivanjko) – 41-42/22/zap

Nujna pot skozi stanovanje (Andrej Ekart) – 11/21/vo
Služnosti v javno korist (Matjaž Tratnik) – 9/II/pril

Smrt
Izvrševanje pogodb v primeru podjetnikove smrti (Anita Dolinšek)
– 49-50/10/č
Smrt med aretacijo – dolžnost preiskave (US RS) – 33/23/odl
Smrt zaradi malomarnega zdravljenja (Katarina Zidar) –
34/25/odl

Smrtna kazen
Globus (Dean Zagorac) – 1/32/inf
Globus (Dean Zagorac) – 31-32/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 43/36/inf
Po zlorabi ljudstva še zloraba pravice (Dominika Švarc) –
44/17/č

Smučanje
Obratovanje smučišč in neorganiziran smučarski prostor (Tomaž
Marušič) – 3/19/č
Skilex 2006 (Metod Žužek) – 6/26/zap
Uspeh na Skilexu (Metod Žužek) – 15-16/23/inf

Socialna varnost
700 milijonov evrov za napredek – 48/29/zap
Bolnišnično zdravljenje v tujini (Jasmina Cigrovski) –
19-20/25/odl
Direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno
pokojninsko zavarovanje (Peter Pogačar) – 5/15/č
Enakost obravnave zavarovancev (US RS) – 43/25/odl
Izboljšanje prenosljivosti pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja (Andraž Rangus) – 10/17/č
Izpolnitev pogoja za upokojitev – dopusten razlog za prenehanje
delovnega razmerja? (Nina Scortegagna) – 24-25/15/č
Izpolnitev pogojev za upokojitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi
(Nataša Belopavlovič) – 47/18/vo
Nekdanji vojaški zavarovanci (US RS) – 17/24/odl
Nova ureditev – ukinjanje in oženje pravice – 4/21/odl
Obračunavanje prispevkov za socialno varnost pri izplačilu
prejemkov napotenim delavcem – 46/II/erar
Plačila za socialno varnost v drugi državi članici (Jasmina
Cigrovski) – 45/26/odl
Polna pokojninska doba (US RS) – 49-50/25/odl
Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV
(Grega Strban) – 48/II/pril
Pred V. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti (Nataša
Belopavlovič) – 19-20/3/uv
Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike
zasebnih podjetij po ZDDPO-1 – 47/III/erar
Socialna varnost delavcev migrantov (Jasmina Cigrovski) –
7-8/29/odl
Socialna varnost napotenih delavcev v EU – obrazec E 101
(Janja Hojnik) – 44/XI/pril
Socialno varstvo (Boštjan Koritnik) – 19-20/35/inf
Spremembe ZPIZ in razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja
v EU (Andraž Rangus) – 31-32/17/č
Upokojevanje javnih uslužbencev (Nataša Belopavlovič) –
14/16/č
Vpliv novele ZJU na svobodo upokojevanja javnih uslužbencev
(Anja Čerin) – 1/14/č
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Sodišča

Sodna praksa

Bit in blišč (Vesna Bergant – Rakočević) – 29-30/25/zap
Leto 2007 bo za slovenska sodišča prelomno (Rado Brezovar) –
48/3/uv
Ob prvi obletnici projekta Lukenda (Lovro Šturm) – 49-50/3/uv
Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (1) (Primož
Gorkič) – 28/13/č
Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (2) (Primož
Gorkič) – 29-30/20/č
Prevelik pripad zadev na vrhovno sodišče (Jernej Juren) –
28/29/č
Pričakovati je več pravdnih sporov (Boštjan Koritnik) –
29-30/33/č
Simptom oblasti (Đorđe Grbović) – 29-30/32/č
Slovenija, sodna dežela (Vesna Bergant – Rakočević) –
35/26/zap
Smešnost predsodkov (Vesna Bergant – Rakočević) – 17/22/zap
ZDSS-1 s komentarjem (Irena Žagar) – 1/30/prik

(Očitna) nekonsistentnost sodne prakse US RS (Matjaž Dovžan)
– 2/6/č
Avtorji končno na konju? (Urša Chitrakar) – 4/II/pril
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – o njeni penalni
funkciji (Vesna Bergant – Rakočević) – 15-16/6/č
Ničnost pogodbe zaradi nedopustnega nagiba (Luigi Varanelli) –
26/8/č
Prepoved nošenja naglavnih rut (Katarina Zidar) – 23/23/odl
Priložnost za renesanso ameriškega vrhovnega sodišča? (Dolores
Modic) – 37/25/č
Steel in Morris proti Združenemu kraljestvu (Bojan Kukec) –
4/22/odl
Še o spremembah zakona o azilu (Andreja Mrak) – 4/9/č

Sodišče ES

Sodni zaostanki

Ali je potrebna reforma postopka predhodnega odločanja?
(Matej Avbelj) – 12/16/č
Antidopinška pravila mednarodnega OK v luči konkurenčnega
prava ES (Maja Smrkolj) – 29-30/31/č
Basen o veverici ali »lastna hvala se pod mizo vala« (Marko
Pavliha) – 45/6/mn
Delna razveljavitev odločitve Komisije ES o individualni izjemi
(Jasmina Cigrovski) – 18/25/odl
Direktna ničnostna tožba v praksi – primer Slovenije (Alenka
Škrk) – 28/11/č
Globus (Dean Zagorac) – 2/32/inf
Ignorantia iuris Europae nocet! (Alenka Škrk) – 41-42/21/zap
Izključna pravica za davčno pomoč nasprotuje pravu Skupnosti
(Jasmina Cigrovski) – 14/29/odl
Izpodbijanje sodbe Sodišča ES – omejevanje konkurence
(Jasmina Cigrovski) – 15-16/29/odl
Kdaj nepooblaščena uporaba znamke ne pomeni kršitve?
(Martina Repas) – 14/8/č
Mednarodna mreža sodišč – med hierarhijo in sodelovanjem
(Marko Ilešič) – 1/3/uv
Na pravniškem vrhu EU – samo skoraj vsakih 50 let? (Verica
Trstenjak) – 43/3/uv
Neizpolnitev obveznosti na podlagi sodbe Sodišča ES – že
pridobljene pravice lektorjev (Jasmina Cigrovski) – 33/30/odl
Nepravilnosti pri čezmejnem vročanju neprevedenega sodnega
pisanja (Andrej Ekart) – 15-16/26/č
Nepristojnost SES za stare zadeve iz novih držav članic (Maja
Smrkolj) – 35/27/odl
Obveznost obrazložitve in navedba pravnega pouka v odločbi
(Jasmina Cigrovski) – 44/23/odl
Odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine in pogodbe o
posojilu (Jasmina Cigrovski) – 34/26/odl
Opredelitev meril za izbiro najugodnejše ponudbe (Milena Basta)
– 10/25/č
Pravica dajanja v najem in pravica posojanja (Jasmina Cigrovski)
– 28/25/odl
Pravica do združitve družine (Jasmina Cigrovski) – 26/21/odl
Pravo ES in nacionalno pravo pred izbiro med pravilnostjo in
pravnomočnostjo (Matej Avbelj) – 18/26/odl
Pristojnost Sodišča ES za razlago mednarodnih pogodb (Maja
Smrkolj) – 39-40/32/odl
Razveljavitev pravnomočne sodbe, če je ta v nasprotju s pravom
Skupnosti (Jasmina Cigrovski) – 12/29/odl
Sodišče ES v primežu političnega sprenevedanja (Matej Avbelj) –
5/6/č
Še o odgovornosti države za sodne napake (Martina Bukovec) –
24-25/24/odl
Širjenje pristojnosti EU v kazenskem materialnem pravu (Liljana
Selinšek) – 39-40/30/odl
Teorija in claris nof fit interpretatio (Luigi Varanelli) – 22/23/odl
Trgovski zastopnik s (trajnim) pooblastilom (Jasmina Cigrovski) –
12/29/odl
Upravičenost spontanih klicev podjetij iz drugih držav članic?
(Tina Metelko) – 5/19/odl
Vloga družine pri izvrševanju pravice do prostega gibanja (Petra
Jere) – 14/6/č
Vrednostni in ekonomski diskurz v praksi Sodišča ES (Matej
Avbelj) – 17/V/pril
Zadeva Jata: Ustavno sodišče RS in pravo EU (Maja Brkan) –
23/25/odl

Bo »velika reforma« tudi velik neuspeh? (Zoran Skubic) –
39-40/12/odl
Boj se Danajcev, ki prinašajo darila ... (Goran Klemenčič) –
12/3/uv
Časovni parameter (Alenka Leskovic) – 22/19/č
Dežela sodnikov (Hinko Jenull) – 18/20/č
Herkules Lukenda in dostojanstvo sodstva (Marijan Pavčnik) –
11/3/uv
Kdaj projekt Matko? (Marko Bošnjak) – 49-50/20/č
Krepitev CIP – 17/32/zap
Neznosna lahkost prepočasnega sojenja in sprememba ustave
(Matija Vidmar) – 21/12/mn
Neznosna lahkost spreminjanja ustave (Janja Roblek) – 18/3/uv
O poštenem sojenju v razumnem roku in vlogi sodnika v
postopkih upoštevanja alternativne metode reševanja sporov
– 15-16/I/pril
O sodnikih za določen čas (Boštjan Koritnik) – 19-20/19/inf
Ob prvi obletnici projekta Lukenda (Lovro Šturm) – 49-50/3/uv
Pravica do sojenja v razumnem času (Matija Longar) –
14/28/odl
Prepovedano sonce (Tomaž Pavčnik) – 21/21/č
Približevanje prava z mediacijo (Gordana Ristin) – 37/3/uv
Problematika zastojev v izvršbi (Jana Savković) – 29-30/14/č
Rekordno leto (Irena Vovk) – 9/28/inf
Scordino in mi (Dolores Modic) – 22/VII/pril
Slovenija, sodna dežela (Vesna Bergant – Rakočević) –
35/26/zap
Sodni zaostanki in ARS (Valerija Jelen – Kosi) – 34/27/č
Sodniški »sužnji« (Hinko Jenull) – 23/3/uv
Sodniško kladivo (Tomaž Pavčnik) – 27/3/uv
Sodstvo je velik, vendar zelo občutljiv sistem – 7-8/3/uv
Sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Anton Grilc) – 23/18/vo
Še o problematiki zastojev v izvršbi (Barbara Perne) – 34/10/č
Ujetniki papirnatih krogov (Hinko Jenull) – 24-25/21/č
Za koga bi glasovali, če bi bile prihodnjo nedeljo pravosodne
volitve? (Hinko Jenull) – 37/20/č
Zmanjšanje zaostankov pri izvršbi (Hans-Ulrich Borchert) –
49-50/II/pril
Življenje v strahu ali »vse to bo ljudstvo pozlatilo« (Vesna
Bergant – Rakočević) – 23/19/zap

Sodna medicina
glej Medicina

Sodni register
Vplačilo četrtine osnovnega vložka pred prijavo za vpis d.o.o v
sodni register (Alenka Ratnik) – 15-16/10/č

Sodniki
48. kongres Svetovnega sodniškega združenja (Janja Roblek) –
6/19/zap
Ali smo sodniki pripravljeni? (Teodora Glušič – Terbovc) –
22/28/č
Bele stavke ne priporočam (Vasilij Polič) – 13/20/č
Dežela sodnikov (Hinko Jenull) – 18/20/č
Globus (Dean Zagorac) – 39-40/44/inf
Išče se iudex suspectus (Dolores Modic, Borut Škerlj) –
31-32/9/č
Kaj je s središčem? (Jan Zobec) – 36/3/uv
Kako plačevati in nadzirati sodnike v pravni državi? (Matevž
Krivic) – 15-16/3/uv
Le vkup, uboga gmajna (Vesna Bergant – Rakočević) – 9/3/uv
Maja Tratnik na čelu IAJ – 39-40/36/zap
Mednarodna mreža sodišč – med hierarhijo in sodelovanjem
(Marko Ilešič) – 1/3/uv
Ministra in sekretar v zavetju žanra (Tomaž Pavčnik) – 14/23/č
Na uro ali na akord? (Hinko Jenull) – 2/29/č
Nepravilna razlaga in uporaba zakona – 1/21/odl
Neznosna lahkost prepočasnega sojenja in sprememba ustave
(Matija Vidmar) – 21/12/mn
Neznosna lahkost spreminjanja ustave (Janja Roblek) – 18/3/uv
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O politični vzdržnosti sodnikov (2) (Aleš Zalar) – 41-42/II/pril
O poštenem sojenju v razumnem roku in vlogi sodnika v
postopkih upoštevanja alternativne metode reševanja sporov
– 15-16/I/pril
O sodnikih za določen čas (Boštjan Koritnik) – 19-20/19/inf
Od bitke do vojne (Alenka Leskovic) – 10/31/č
Politična vzdržnost sodnikov (Jan Zobec) – 38/12/č
Politično opredeljevanje sodnikov je nedopustno (Ljubo Bavcon)
– 39-40/14/č
Pravica v togah (Matej Avbelj) – 23/30/prik
Preizkusni mandat za sodnice in sodnike (Matjaž Debelak) –
4/15/č
Simptom oblasti (Đorđe Grbović) – 29-30/32/č
Slovenija, sodna dežela (Vesna Bergant – Rakočević) –
35/26/zap
Sodni svet podpira vse zakonite poti – 10/22/č
Sodnik med politiko, etiko in pravom (Hinko Jenull) –
39-40/15/č
Sodniški »sužnji« (Hinko Jenull) – 23/3/uv
Sodniško kladivo (Tomaž Pavčnik) – 27/3/uv
Sodstvo brez oblasti (Hinko Jenull) – 6/23/č
SSD: z reformo bodo plače še nižje (Irena Vovk) – 5/26/inf
Ujetniki papirnatih krogov (Hinko Jenull) – 24-25/21/č
V prvi vrsti grejo naši ... (Hinko Jenull) – 12/31/č
Vlada versus sodstvo (Alenka Leskovic) – 3/27/č
Vpliv sodnikov na »berlusconizacijo« glavnega mesta? (Vesna
Bergant – Rakočević) – 41-42/6/mn
Vse več nadzorstvenih pritožb (Irena Vovk) – 7-8/17/č
Za koga bi glasovali, če bi bile prihodnjo nedeljo pravosodne
volitve? (Hinko Jenull) – 37/20/č
Zbližanja stališč ni bilo (Boštjan Koritnik) – 12/22/zap
Življenje v strahu ali »vse to bo ljudstvo pozlatilo« (Vesna
Bergant – Rakočević) – 23/19/zap

Sponzorstvo

Sodstvo

Statusno pravo

Alternativno reševanje sporov (Irena Vovk) – 10/20/č
E-sodstvo – realnost ali utopija? (Dolores Modic) – 46/26/č
Herkules Lukenda in dostojanstvo sodstva (Marijan Pavčnik) –
11/3/uv
Iustitia in njena tehtnica (Tomaž Pavčnik) – 4/21/č
Je sodba brez podpisa sodnika sploh sodba? (Lidija Koman –
Perenič) – 34/6/č
Kdo naj odloča o svobodi govora v sodni dvorani? (Katarina
Zidar) – 15-16/28/odl
Nagrada – kristalna tehtnica pravice (Nina Betetto) – 43/28/zap
Neznosna lahkost prepočasnega sojenja in sprememba ustave
(Matija Vidmar) – 21/12/mn
Plačna reforma je nesprejemljiva – 9/29/od
Politična vprašanja politikom (Boštjan Koritnik) – 3/24/č
Povečanje učinkovitosti sodstva (Irena Vovk) – 6/20/č
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Marko Novak)
– 2/25/č
Preizkusni mandat za sodnice in sodnike (Matjaž Debelak) –
4/15/č
Prekoračitev tožbenega zahtevka in odškodninske odgovornosti
države (Luigi Varanelli) – 11/16/č
Reforma izvršilnih postopkov (Irena Vovk) – 10/21/č
Rekordno leto (Irena Vovk) – 9/28/inf
Sodstvo brez oblasti (Hinko Jenull) – 6/23/č
Sodstvo je velik, vendar zelo občutljiv sistem – 7-8/3/uv
Sojenje ali uradovanje? (Damijan Florjančič) – 6/14/č
Še o odgovornosti države za sodne napake (Martina Bukovec) –
24-25/24/odl
Vlada versus sodstvo (Alenka Leskovic) – 3/27/č

Ali lahko skupščina delniške družbe spreminja sklepe
predhodnih skupščin? (Kristjan Anton Kontarščak) – 44/14/č
Čezmejna združitev gospodarskih družb v EU – takoj? (Janja
Bedrač) – 12/6/č
Družba z omejeno odgovornostjo kot preddružba (Bojan Zabel)
– 34/II/pril
Izpodbijanje sklepov družbenikov pri d.o.o. (Peter Podgorelec) –
19-20/11/č
Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške
družbe (Saša Prelič) – 17/6/č
Posojila med družbo in družbeniki (Peter Podgorelec) – 35/11/č
Prehod na evro v računovodenju družb in uvedba kosovnih
delnic (Jožica Vindiš) – 44/11/č
Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev (Borut
Bratina) – 6/13/č
Vzajemna in Aktiva Invest – izgubljeni občutek za idejo prava in
pravičnosti (Šime Ivanjko) – 4/3/uv
Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb (Luigi Varanelli) –
18/6/č

Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 23/18/vo
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 36/23/vo

Soupravljanje delavcev
Predlagane spremembe ZSDU – 36/24/č
Sistemizacija delovnih mest – opis del – 3/21/vo
Skupno posvetovanje po ZSDU – 17/21/vo
Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu
(Kristjan Anton Kontarščak) – 39-40/20/č
ZGD-1 in ustavna pravica do soupravljanja (Božidar Veljković) –
21/10/č

Spolno nadlegovanje

26

pravna praksa – 2006

Ali potrebujemo posebne evidence za spolne delikte? (Andrejka
Krumpak) – 49-50/18/č
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu (Nataša Barlič) –
43/14/č

Težave pri trženju imen športnih objektov (Vesna Bergant –
Rakočević) – 7-8/11/č

Srbija
Globus (Dean Zagorac) – 33/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 48/35/inf
Skupna trgovinska politika – embargo (Jasmina Cigrovski) –
11/29/odl

Stanovanja
Pomanjkljiva ureditev (Nika Hudej) – 43/18/zap
Nujna pot skozi stanovanje (Andrej Ekart) – 11/21/vo
Postavitev zapornice (Matjaž Tratnik) – 29-30/10/č
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine (Matjaž Tratnik) – 10/8/č

Starejši delavci
Varstvo starejših delavcev – invalidov pred odpovedjo (Nataša
Belopavlovič) – 14/21/vo

Statistika
Alternativno reševanje sporov (Irena Vovk) – 10/20/č
Evropa: Vse več kršitev – 19-20/19/inf
Nespoštovanje odločb US je stalnica (Boštjan Koritnik) –
31-32/34/č
Preprečevanje pranja denarja (Boštjan Koritnik) – 18/21/č
Prevelik pripad zadev na vrhovno sodišče (Jernej Juren) –
28/29/č
Pričakovati je več pravdnih sporov (Boštjan Koritnik) –
29-30/33/č
Rekordno leto (Irena Vovk) – 9/28/inf
Sodni zaostanki in ARS (Valerija Jelen – Kosi) – 34/27/č
Vse več pritožb (Irena Vovk) – 9/18/inf

Stečaj
Izpodbijanje opustitve procesnega dejanja – odpoved pravnemu
sredstvu (VS RS) – 13/24/odl
Izpodbijanje zavarovanja denarne terjatve, zavarovane z
zemljiškim dolgom v stečaju (Miha Šlamberger) –
39-40/16/č
Odločanje o začetku stečajnega postopka – postopek izbrisa
družbe po ZFPPod (VS RS) – 13/25/odl
Osebni stečaj – institut prihodnosti? (Zoran Skubic) – 37/11/č
Uvedba postopka v primeru insolventnosti (Jasmina Cigrovski) –
17/27/odl
Veljavna delovna zakonodaja in vodenje stečajnih postopkov
(Luka Tičar) – 9/19/č
Vpliv tujega stečaja na izvršbo v Sloveniji (Matija Damjan) –
22/6/č
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine (Matjaž Tratnik) – 10/8/č

STO – Svetovna trgovinska organizacija
Neskladje med pravom EU in pravom Svetovne trgovinske
organizacije (Jasmina Cigrovski) – 35/28/odl

Stvarno pravo
Izterjava sredstev rezervnega sklada (Dida Volk) – 14/II/pril
Lastnina mineralnih surovin (Jože Gregorič) – 3/16/mn
Nujna pot skozi stanovanje (Andrej Ekart) – 11/21/vo
Pogodbeni in sodni postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
(Anton Grilc) – 26/II/pril
Pomanjkljiva ureditev (Nika Hudej) – 43/18/zap
Posest (Marko Novak) – 48/30/č
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Postavitev zapornice (Matjaž Tratnik) – 29-30/10/č
Prenos lastninske pravice na nepremičninah – 47/I/erar
Služnosti v javno korist (Matjaž Tratnik) – 9/II/pril
Stavbna pravica na državnem ali občinskem zemljišču (Anton
Grilc) – 34/13/č
Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo (Matjaž Tratnik) –
26/XIII/pril
Vpisi predznamb in zaznamb v zemljiško knjigo – posebnosti in
dileme (Zala Lešnik) – 26/XVII/pril
Vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo (Renato
Vrenčur) – 26/VIII/pril
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine (Matjaž Tratnik) – 10/8/č
Zastavna pravica /Matjaž Tratnik/ (Zala Lešnik) – 34/32/prik
Zaznamba spora (Zala Lešnik) – 2/11/č

Svet Evrope
Dokumenti Sveta Evrope o lokalni samoupravi (Roman Lavtar) –
2/31/prik
Globus (Dean Zagorac) – 4/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Nova konvencija Sveta Evrope o protipravni premoženjski koristi
(Vid Jakulin) – 18/V/pril
Študenti prava v Svetu Evrope (Nina Scoretegagna) – 17/32/zap

Š
Španija
Diskriminacija pri zaposlovanju na podlagi starosti (Jasmina
Cigrovski) – 6/21/odl
Globus (Dean Zagorac) – 36/37/inf
Investicijski skladi v Španiji (Boštjan Koritnik) – 28/32/č

Šport
Antidopinška pravila mednarodnega OK v luči konkurenčnega
prava ES (Maja Smrkolj) – 29-30/31/č
Doping: CAS med FIFA in WADA (Vesna Bergant – Rakočević)
– 22/11/zap
Globus (Dean Zagorac) – 19-20/37/inf
Kje so olimpijske igre? (Vesna Bergant – Rakočević) – 5/10/č
Osebnostne pravice in šport (Jernej Podlipnik) – 7-8/32/prik
Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov –
41-42/IV/erar
Pravni vidiki profesionalnega športa (Vesna Bergant – Rakočević)
– 39-40/35/zap
Skilex 2006 (Metod Žužek) – 6/26/zap
Svetovni strokovnjaki za športno pravo o žgočih temah v
Ljubljani (Vesna Bergant – Rakočević) – 47/25/zap
Svetovno prvenstvo v nogometu in kabelska retransmisija v
Sloveniji (Vesna Bergant – Rakočević) – 26/6/zap
Težave pri trženju imen športnih objektov (Vesna Bergant –
Rakočević) – 7-8/11/č
Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri (Jure
Levovnik) – 18/9/č
Uspeh na Skilexu (Metod Žužek) – 15-16/23/inf
Zasedanje Mednarodnega združenja za športno pravo bo v
Sloveniji (Tone Jagodic) – 1/21/č

Štipendija
Štipendija – 29-30/24/vo

Študenti
(Bolonjska) reforma pravnega študija (Janez Kranjc) – 28/18/č
Bolonjska reforma in pravni študij – kriza ali priložnost? (Rajko
Pirnat) – 28/3/uv
Bolonjski špageti (Miha Juhart) – 41-42/20/č
Čemu in kako naj bo reformiran študij prava? (Albin Igličar) –
34/19/č
Na kateri fakulteti ste diplomirali? (Lojze Ude) – 37/18/č
Namesto diplome diplomski izpit (Liljana Selinšek) – 38/21/č
Nasprotujoča si izpeljava (Marijan Pavčnik) – 39-40/21/č
Ne presajajmo nekritično tujih ureditev (Ada Polajnar – Pavčnik)
– 35/24/č
Nevarnost zdrsa (Marijan Pavčnik) – 31-32/24/č
Pogrešamo obvezno praktično usposabljanje (Miro Senica) –
33/20/č
Regionalni ELMC prvič tudi v Ljubljani (Ana Vlahek) –
18/29/zap
Štipendija – 29-30/24/vo
Študenti prava v Svetu Evrope (Nina Scoretegagna) – 17/32/zap
Študij prava za študente in prakso, ne za politike! (Marko
Pavliha) – 27/20/č
Tekmovanje iz pogajanj (Janja Hojnik) – 24-25/33/zap
Tekmovanje iz prava EU (Marko Krajnc) – 10/34/zap

Stvarno kazalo

V proces vključite praktike! (Barbara Brezigar) – 29-30/22/č
V znanju prava EU drugi na svetu (Ana Mušič) – 18/28/zap
Več obštudijskih dejavnosti (Alenka Šelih) – 39-40/22/č
Za gibčnejši program izobraževanja (Šime Ivanjko) – 36/22/č
Za popolno in celovito pravniško izobrazbo (Bojan Zabel) –
43/23/č
Že tretjič o mednarodni pristojnost (Jerca Kramberger) –
26/22/č

Študijski dopust
glej Dopust

Švedska
Investicijski skladi na Švedskem (Boštjan Koritnik) – 31-32/32/č
Izračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje (Jasmina
Cigrovski) – 33/30/odl
Pirati s severa (Gregor Klun) – 44/16/č

Švica
Bančna skrivnost (Urška Kramberger – Korošec) – 21/15/č
Luksuz po švicarsko (Matjaž Ambrož) – 17/28/č

T
Tarifa
Minimalna nagrada po odvetniški tarifi (Jasmina Cigrovski) –
48/23/odl
Obvezna razlaga odvetniške tarife – potrebni izdatki in nagrada
zagovornika (VS RS) – 28/21/odl

Telekomunikacije
Delna razveljavitev odločitve Komisije ES o individualni izjemi
(Jasmina Cigrovski) – 18/25/odl
Komunikacijski milijoni (Mitja Podpečan) – 45/15/zap
Mobilni klubi – pravna spornost včlanjevanja (Anita Goršek) –
28/6/č
Prenos telefonske številke (Jasmina Cigrovski) – 31-32/31/odl
Pri dobri poravnavi zadovoljnih ni (Boštjan Koritnik) – 18/30/č
Stavbna zemljišča – telekomunikacije (US RS) – 21/22/odl
Telekom gre na borzo. In kaj bo z njegovo ceno? (Jure Mikuž)
– 37/33/č

Telesni organi
Dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv (Anita
Goršek) – 21/II/pril
Izvaja volje o posmrtnem darovanju delov telesa (Anita Goršek)
– 12/8/č

Televizija
Je TV lahko tudi tv ali celo teve? (Tina Verovnik) – 12/33/č
Nacionalka (Tomaž Pavčnik) – 47/31/č
Plače v Javnem zavodu RTV Slovenija (US RS) – 45/24/odl

Terminologija
Akontacija dohodnine (Marko Novak) – 36/32/č
Alternativno reševanje sporov (Marko Novak) – 31-32/37/č
Checks and balances (Marko Novak) – 34/33/č
Da tuji jezik ne bo več ovira (Boštjan Koritnik) – 37/37/inf
Government (Marko Novak) – 22/33/č
Izbris obsodbe (Marko Novak) – 4/17/č
Javni uslužbenec in funkcionar (Marko Novak) – 19-20/33/č
Javno naročilo (Marko Novak) – 10/35/č
Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar (Marko
Novak) – 38/28/prik
Militant democracy (Marko Novak) – 33/33/č
Načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka (Marko Novak) –
7-8/35/č
Načelo oportunitete (Marko Novak) – 35/33/č
Novi mostovi dr. Marka Novaka (Miro Cerar) – 37/30/prik
Odpravnina (Marko Novak) – 21/33/č
Oškodovanec v kazenskem pravu (Nataša Skubic) – 39-40/39/č
Overjanje (Marko Novak) – 27/33/č
Posest (Marko Novak) – 48/30/č
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Marko Novak)
– 2/25/č
Pravna pomoč (Marko Novak) – 14/35/č
Pravni pouk (Marko Novak) – 13/35/č
Pravniški državni izpit (Marko Novak) – 11/35/č
Prelomni primer (Marko Novak) – 17/33/č
Pridržanje (Marko Novak) – 15-16/35/č
Pritiklina (Marko Novak) – 46/34/č
Razpustitev in razrešitev (Marko Novak) – 44/30/č
Redna in izredna pravna sredstva (I.) (Nataša Skubic) – 43/31/č

27

PPkazalo-2006:PPkazalo/05

1/8/07

4:00 PM

Page 28

Stvarno kazalo

Redna in izredna pravna sredstva (II.) (Nataša Skubic) –
45/34/č
Redna in izredna pravna sredstva (III.) (Nataša Skubic) –
47/30/č
Redni (celotni) in skrajšani postopek (Marko Novak) –
41-42/35/č
Rejništvo (Marko Novak) – 23/33/č
Revizija (Marko Novak) – 6/27/č
Rubež (Marko Novak) – 1/23/č
Sankcija (Nataša Skubic) – 49-50/34/č
Sovražni govor (Marko Novak) – 12/35/č
Storilec kaznivega dejanja (Nataša Skubic) – 37/32/č
Uradni list EU in prevajanje (Boža Vončina) – 44/VIII/pril
Uvod v pravno pisanje (Nina Scortegagna) – 12/34/prik
Vročanje (Marko Novak) – 5/27/č
Vzgojni ukrep (Marko Novak) – 38/31/č
Začasno zadržanje (Marko Novak) – 9/35/č
Začetni znaki pri citiranju I (Marko Novak) – 24-25/33/č
Začetni znaki pri citiranju II (Marko Novak) – 26/25/č
Zakonik (Marko Novak) – 29-30/37/č
Zapisnik (Marko Novak) – 3/23/č
Zapisnik II (Marko Novak) – 18/33/č
Zmota in napaka (Marko Novak) – 28/33/č
Znanje jezika in pravno pisanje (Zoran Pevec) – 4/26/prik

Terorizem
Kdo bi odškodninsko odgovarjal, če bi teroristi na letalih napadli
v Sloveniji? (Manja Grosek) – 36/17/č
Sestrelitev ugrabljenega civilnega letala (Damjan Korošec) –
7-8/22/odl
Skupne preiskovalne skupine kot oblika institucionaliziranega
policijskega sodelovanja (Damjan Potparič) – 2/II/pril
Tragična cena bližnjevzhodnega konflikta (Dominika Švarc) –
31-32/22/č
Trgovanje s svobodo za varnost – včeraj in danes (Kristina
Božič) – 10/30/č
Zamrznitev sredstev v boju proti terorizmu je skladna s
Skupnostnim pravom (Jasmina Cigrovski) – 29-30/30/odl

Tobak
Globus (Dean Zagorac) – 39-40/44/inf
Plačilo trošarine za zeliščne cigarete, ki ne vsebujejo tobaka
(Jasmina Cigrovski) – 14/29/odl
Svoboda kajenja ni temeljna človekova pravica (Andraž Teršek) –
27/13/č

Tožilci
Državno tožilstvo med gonjo in pregonom (Hinko Jenull) –
31-32/27/č
Neučinkovito pravno varstvo pred medijskim sojenjem (Šime
Ivanjko) – 37/13/č
Za koga bi glasovali, če bi bile prihodnjo nedeljo pravosodne
volitve? (Hinko Jenull) – 37/20/č

Trgovine
Urejanje obratovalnega časa prodajaln (Blaž Šaloven) –
31-32/12/č
Sporno zadržanje izvrševanja zakona o trgovini? (Miroslav
Mozetič) – 9/15/č

Trgovsko zastopanje
Trgovski zastopnik s (trajnim) pooblastilom (Jasmina Cigrovski) –
12/29/odl

Trošarine
Globus (Dean Zagorac) – 35/37/inf
Plačilo trošarine za zeliščne cigarete, ki ne vsebujejo tobaka
(Jasmina Cigrovski) – 14/29/odl

Tujci
(Očitna) nekonsistentnost sodne prakse US RS (Matjaž Dovžan)
– 2/6/č
Sporno spreminjanje zakona o azilu (Neža Kogovšek) – 2/3/uv

Turčija
Globus (Dean Zagorac) – 6/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 18/37/inf

U
Ulice
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Umetnost
Karikatura: od svobode izražanja do žaljivosti (Aleš Završnik) –
9/9/č
Metelkova (Tomaž Pavčnik) – 33/22/č
Urejenost ali zmeda v pravnih aktih na filmskem področju (Maja
Jurić) – 9/13/č

Uprava (družbe)
Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice –
pravni interes za tožbo (VS RS) – 13/23/odl
Enotirni sistem upravljanja v javnih zavodih (Iztok Starc) –
17/10/č
Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške
družbe (Saša Prelič) – 17/6/č
Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe
za vzajemno zavarovanje (VS RS) – 34/22/odl
Omejitev zastopniških pooblastil uprave delniške družbe (Saša
Prelič) – 7-8/10/č
Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu
(Kristjan Anton Kontarščak) – 39-40/20/č
Sodelovanje povezanih oseb v dokapitalizaciji (75. in 76. člen
ZPre-1) (Saša Prelič) – 41-42/9/č
Spremembe in dopolnitve kodeksa upravljanja javnih d. d.
(Andrej Šercer) – 12/13/č
Zakaj slabi rezultati ne odnesejo direktorja? (Matej Tomažin) –
48/32/č
ZGD-1 in ustavna pravica do soupravljanja (Božidar Veljković) –
21/10/č

Uprava (državna)
(Pre)velika vloga politike v državni upravi (Zoran Skubic) –
43/17/zap
»Drobitev« državnih uprav v EU (Boža Vončina) – 17/13/č
Javna uprava iz naslanjača (Boštjan Koritnik) – 23/35/inf
Reforme in predsedovanje EU (Boštjan Koritnik) – 37/26/zap

Upravni postopek
DURS in 306. člen ZUP (Tomaž Mavri) – 38/17/č
Različen način povrnitve stroškov (US RS) – 18/27/odl
Uradni jezik v upravnem poslovanju (Lilijana Kozlovič – Korenika)
– 6/V/pril
Zaslišanje stranke v upravnem postopku (Iztok Rakar) –
15-16/14/č

Upravni spor
Nepravilna razlaga in uporaba zakona – 1/21/odl
Novi zakon o upravnem sporu – 38/31/č
O knjigi Novi Zakon o upravnem sporu mag. Boštjana Tratarja
(Rajko Pirnat) – 48/26/prik
Povečanje učinkovitosti sodstva (Irena Vovk) – 6/20/č
Še O knjigi Novi Zakon o upravnem sporu (Marko Legat) –
49-50/30/mn
Varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu (Urška Vrbnjak) –
22/13/č

Upravno pravo
Imenovanje in označevanje naselij, ulic in stavb po novem
(Polona Kovač) – 47/6/č

Uradni list
Elektronske izdaje Uradnega lista RS (Jožica Velišček) – 1/18/č
Nove tehnologije in objava zakonodaje (Boštjan Koritnik) –
36/28/č
Ob 60-letnici Uradnega lista (Alenka Leskovic) – 35/3/uv
Objava v uradnem listu kot pogoj veljavnosti (US RS) –
43/25/odl
Uradni list EU in prevajanje (Boža Vončina) – 44/VIII/pril

Ustava RS
Dostop do medijev in ustavno zagotavljanje pravice do odgovora
in popravka (Simona Kralj – Zatler) – 21/6/č
Neznosna lahkost spreminjanja ustave (Janja Roblek) – 18/3/uv
O reformi ustavnega sodišča (Marko Pavliha) – 48/6/č
O sodnikih za določen čas (Boštjan Koritnik) – 19-20/19/inf
Policija, smrtna kazen in ustava (Dragan Petrovec) – 24-25/17/č
Položaj slovenske ustave po vključitvi v EU (Ciril Ribičič) –
29-30/II/pril
Predsednik in ustava – ponižanje in razžaljenje!? (Andraž Teršek)
– 7-8/31/mn
Sodno varstvo pravice do združevanja – procesnopravna jamstva
(VS RS) – 23/21/odl
Tri vprašanja evropskega konstitucionalizma (Matej Avbelj) –
29-30/VII/pril
Ustava – produkt in birič politike (Nika Hudej) – 41-42/26/zap
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Ustava ZDA (Tadej Dubrovnik) – 26/22/prik
Ustavno sodstvo in pravo EU (Boštjan Koritnik) – 38/26/č
Varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu (Urška Vrbnjak) –
22/13/č
Več ali manj neposredne demokracije? (Miro Cerar) –
29-30/3/uv

Ustavno pravo
»Ustavna«, ne parlamentarna demokracija (Andraž Teršek) –
43/32/mn
Ali teče predhodni referendum zadnji krog? (Miro Cerar) –
3/3/uv
Čas za ustavne spremembe (Justice delayed is justice denied –
ali kdo bo koga) (Janez Čebulj) – 6/3/uv
Kako preseči ad hoc politične kompromise (Matej Avbelj) –
35/32/č
Mobing (Pavla Mlinarič) – 12/19/č
Načelo varstva zaupanja v pravo in ZDoh-1D (Aleš Ferčič) –
9/6/č
Ob iztekanju roka za ureditev predhodnega zakonodajnega
referenduma (Albin Igličar) – 3/6/č
Temelji prava in pravne ureditve (Tomaž Keresteš) – 18/32/prik
Ustava – produkt in birič politike (Nika Hudej) – 41-42/26/zap
Ustavna reforma 2005 v Veliki Britaniji (Dolores Modic) – 5/22/č
Ustavno sporna ureditev predhodne policijske obravnave v
azilnem postopku (Saša Zagorc) – 3/9/č

Ustavno sodišče
Čas za ustavne spremembe (Justice delayed is justice denied –
ali kdo bo koga) (Janez Čebulj) – 6/3/uv
Dvojezične table in normativna moč faktičnega (Rudolf Vouk) –
31-32/3/uv
Izvedba neodvisne preiskave: človekova in ustavnopravna pravica
posameznika (Katarina Zidar) – 33/13/č
Klik do ustavnega sodišča (Boštjan Koritnik) – 22/35/inf
Mednarodna mreža sodišč – med hierarhijo in sodelovanjem
(Marko Ilešič) – 1/3/uv
Ne (le) sprememba ZUS, ampak (tudi) opustitev dogem! (Andraž
Teršek) – 26/18/mn
Nespoštovanje odločb US je stalnica (Boštjan Koritnik) –
31-32/34/č
O reformi ustavnega sodišča (Marko Pavliha) – 48/6/č
Smo kar pozabili na 44. člen ZUstS (Vida Mayr) – 47/9/č
Sreče, zdravja … pa dobrih ustavnih sodnikov! (Hinko Jenull) –
49-50/35/č
Vse več zadev (Irena Vovk) – 7-8/27/inf

Ustavno sodstvo
(Očitna) nekonsistentnost sodne prakse US RS (Matjaž Dovžan)
– 2/6/č
Doktrinarno neprepričljiva odločba US o oglaševanju odvetništva
(Andraž Teršek) – 12/11/č
Herkules Lukenda in dostojanstvo sodstva (Marijan Pavčnik) –
11/3/uv
Ločena mnenja in varstvo človekovih pravic (Ciril Ribičič) –
41-42/VIII/pril
Odvetniki in ustavno sodstvo (Samo Bardutzky) – 11/32/odl
Presoja strokovnih vprašanj (US RS) – 23/20/odl
Različen način povrnitve stroškov (US RS) – 18/27/odl
Revidiranje računovodskih izkazov (Odločba US RS, št. U-I219/03 z dne 1. 12. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 118/05)
(US RS) – 1/24/odl
Sporno zadržanje izvrševanja zakona o trgovini? (Miroslav
Mozetič) – 9/15/č
Ustavna kriza se poglablja! (Andraž Teršek) – 34/21/mn
Ustavno sodstvo in pravo EU (Boštjan Koritnik) – 38/26/č
ZLV-F in odločba ustavnega sodišča št. U-I-49/06 (Miroslav
Mozetič) – 26/15/č

V
Varčevalci
Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji (Lojze Ude) – 44/3/uv
Neizplačane devizne vloge hrvaških varčevalcev pri LB (Katarina
Zidar) – 44/24/odl
Neizvrševanje odločitev sodišča (stare devizne vloge) (Matija
Longar) – 46/24/odl

Stvarno kazalo

Varovanje
Urejanje javne varnosti v lokalni skupnosti (Bećir Kečanović) –
45/17/č

Varstvo konkurence
Delna razveljavitev odločitve Komisije ES o individualni izjemi
(Jasmina Cigrovski) – 18/25/odl
Distribucija vozil (Jasmina Cigrovski) – 48/23/odl
Državna pomoč zaradi zvišanja trošarin na goriva (Jasmina
Cigrovski) – 22/25/odl
Državne pomoči (Jasmina Cigrovski) – 5/21/odl
Izbira metode pri izračunu dampinga (Jasmina Cigrovski) –
43/27/odl
Izpodbijanje sodbe Sodišča ES – omejevanje konkurence
(Jasmina Cigrovski) – 15-16/29/odl
Nujnost sprememb (Mitja Kocmut) – 41-42/23/zap
Optimalna doba trajanja patentnega varstva (Elizabeta Zirnstein)
– 2/17/č
Pred katero institucijo zaradi kršitev konkurenčnih pravil
Skupnosti? (Tanja Bratina) – 44/9/č
Preiskovalna dejanja – sredstvo za odkrivanje ravnanj omejevanja
konkurence (Tanja Bratina) – 28/II/pril
Prenos telefonske številke (Jasmina Cigrovski) – 31-32/31/odl
Razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo
(Barbara Mazovec) – 47/16/č
Strožje globe (Tanja Bratina) – 36/9/č
Zavajajoče oglaševanje s primerjavo cen (Jasmina Cigrovski) –
38/25/odl
Zaveze podjetij na podlagi 9. člena Uredbe Sveta št. 1/2003
(Aleksandra Mitić) – 2/14/č

Varstvo okolja
Izkoriščanje mineralnih surovin – kaznivo dejanje po 211., 212. in
333. členu KZ (Miša Markovič) – 7-8/8/č
Kaznivo dejanje obremenjevanja in uničenja okolja in prostora
(VS RS) – 19-20/23/odl
Lastnina mineralnih surovin (Jože Gregorič) – 3/16/mn
Neizpolnjevanje obveznosti države članice – varstvo okolja
(Jasmina Cigrovski) – 13/27/odl
Okoljevarstveno dovoljenje (Adrijana Viler – Kovačič) – 19-20/6/č
Okoljevarstveno dovoljenje – inšpekcijski nadzor (Mateja Likozar
– Rogelj) – 21/14/č
Onesnaževanje okolja in človekove pravice (Katarina Zidar) –
26/20/odl
Poseg v lastninsko pravico (US RS) – 43/25/odl
Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje pri izdajanju
soglasja za gradnjo (Jasmina Cigrovski) – 18/25/odl
Sredstva – javne okoljske dajatve (US RS) – 14/24/odl
Status ogroženega okolja (US RS) – 46/23/odl
Tatvina mineralnih surovin – organiziran kriminal? (Miša
Markovič) – 19-20/9/č
Vodilo za okoljske standarde – ISO 14001 IN EMAS (Adrijana
Viler – Kovačič) – 21/30/prik
Zavrnitev tožbe Komisije ES glede dovoljenja za lov (Jasmina
Cigrovski) – 21/25/odl

Varstvo osebnih podatkov
Bolniškega staleža ne morejo nadzorovati varnostniki (Štefan
Gostič) – 38/14/č
Neodvisni nadzor in varstvo osebnih podatkov (Nataša Pirc –
Musar) – 35/6/č
Neučinkovito pravno varstvo pred medijskim sojenjem (Šime
Ivanjko) – 37/13/č
Prenos osebnih podatkov iz EU v tretje države (Jasmina
Cigrovski) – 21/26/odl
Varstvo osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega
značaja (Miro Cerar) – 14/34/prik
Zapis zdravil na KZZ glede na varstvo osebnih podatkov (Iztok
Starc) – 31-32/14/č
Varstvo medicinskih podatkov v upravnih odločbah ZPIZ in ZZZS
(Iztok Starc) – 3/15/č
Poklicna molčečnost v zdravstvu (Iztok Starc) – 33/3/uv
Javna varnost in varstvo osebnih podatkov (Klemen Mišič) –
33/11/č
Glob (še) ne bo (Jože Bogataj) – 13/8/č
Vpogled v izdana zdravila (Andreja Mrak) – 11/10/č

Varstvo potrošnikov
Varnost pri delu
Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na kmetijskih zemljiščih
– 44/20/vo

Alternativno reševanje sporov med potrošniki in finančnimi
institucijami v EU (Miha Šlamberger) – 18/11/č
Jamčevalni zahtevki potrošnika (Urška Češnjevar) – 26/13/č
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Mobilni klubi – pravna spornost včlanjevanja (Anita Goršek) –
28/6/č
Najvišja dopustna efektivna obrestna mera – 4/25/od
Nujnost sprememb (Mitja Kocmut) – 41-42/23/zap
Omejenost jamčevalnih zahtevkov (Borut Požun) – 22/8/č
Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije (Miha Šlamberger)
– 9/17/č
Prepoved prodaje od vrat do vrat (Jasmina Cigrovski) –
10/27/odl
Prepoved prodaje od vrat do vrat (Petra Jere) – 35/17/č
Razveljavitev pravnomočne sodbe, če je ta v nasprotju s pravom
Skupnosti (Jasmina Cigrovski) – 12/29/odl
Še o omejenosti jamčevalnih zahtevkov (Borut Požun) –
29-30/18/č
Varstvo potrošnikov – odgovornost hčerinske družbe (Jasmina
Cigrovski) – 9/27/odl

Velika Britanija
Enakost transseksualcev pred zakonom (Jasmina Cigrovski) –
17/27/odl
Globus (Dean Zagorac) – 1/32/inf
Globus (Dean Zagorac) – 2/32/inf
Globus (Dean Zagorac) – 3/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 4/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 7-8/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 13/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 15-16/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 18/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 24-25/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 36/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 37/36/inf
Globus (Dean Zagorac) – 39-40/44/inf
Globus (Dean Zagorac) – 41-42/40/inf
Globus (Dean Zagorac) – 44/35/inf
Investicijski skladi na Britanskem otočju (Boštjan Koritnik) –
13/28/č
Prvi bis in idem v Angliji (Vesna Bergant – Rakočević) –
37/17/č
Steel in Morris proti Združenemu kraljestvu (Bojan Kukec) –
4/22/odl
Ustavna reforma 2005 v Veliki Britaniji (Dolores Modic) – 5/22/č
Varstvo potrošnikov – odgovornost hčerinske družbe (Jasmina
Cigrovski) – 9/27/odl
Volilna pravica državljanov Commonwealtha v Gibraltarju
(Jasmina Cigrovski) – 37/24/odl
ZDA: omejitev hišne preiskave brez naloga (Dean Zagorac) –
12/37/inf

Vojaška dolžnost

Informiranje investitorjev ob spreminjanju zakonodaje (Jure Mikuž)
– 22/34/č
Kaj nam pomaga corporate governance?! (Matej Tomažin) –
36/33/č
Kako legalno trgovati z notranjimi informacijami? (Matej Tomažin)
– 39-40/41/č
Koliko pretekle donosnosti prenese investitor? (Robert
Kleindienst) – 31-32/38/č
Moški potrebujejo na borzah večjo zaščito od žensk (Robert
Kleindienst) – 23/34/č
Nadzor delovanja trgov vrednostnih papirjev pri mednarodnih
poslih (Jure Mikuž) – 26/26/č
Nakupovalna mrzljica (Jure Mikuž) – 47/32/č
Nas čaka mirna borzna jesen? (Jure Mikuž) – 34/34/č
Obvezna dematerializacija delnic v skladu z ZGD-1 (Kristjan
Anton Kontarščak) – 24-25/13/č
Poročanje pri poslih z vrednostnimi papirji za račun povezanih
oseb (Jure Mikuž) – 29-30/38/č
Posledice predpisov, ki varujejo preveč (Robert Kleindienst) –
38/33/č
Pravni postopki v zvezi z zamenjavo oblike delnice (Kristjan
Anton Kontarščak) – 13/17/č
Predlog sprememb in dopolnitev ZTVP-1 (Andrej Šercer) –
1/II/pril
Razumemo naložbeno tveganje? (Robert Kleindienst) – 35/34/č
Se država umika iz gospodarstva? Ne bi rekel … (Jure Mikuž) –
41-42/37/č
Sporna ureditev nadomestil in taks v ZTVP-1 (US RS) –
7-8/25/odl
Strokovni nasvet ni nujno tudi dober nasvet (Robert Kleindienst)
– 49-50/36/č
Telekom gre na borzo. In kaj bo z njegovo ceno? (Jure Mikuž)
– 37/33/č
Več informacij vlagateljem res koristi? (Robert Kleindienst) –
27/34/č
Vrednostni in ekonomski diskurz v praksi Sodišča ES (Matej
Avbelj) – 17/V/pril
Zakaj slabi rezultati ne odnesejo direktorja? (Matej Tomažin) –
48/32/č
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Robert Senica,
Urška Krajšek) – 46/12/č
Zakon o prevzemih in zaščita malih delničarjev (Matej Tomažin)
– 44/32/č

Vročanje
Nepravilnosti pri čezmejnem vročanju neprevedenega sodnega
pisanja (Andrej Ekart) – 15-16/26/č
Pravnomočnost sodbe (VS RS) – 18/23/odl
Predlagane spremembe ZIZ niso dovolj (Biljana Erdelič) –
41-42/12/č

glej Obramba

Vrtec

Vojaške vaje

Vrtec – cenovno ugodna rešitev varstva? (Maja Lukan –
Lapornik) – 15-16/12/č

glej Obramba

Vojna
»Nenaklepni genocid« v Bosni (Dominika Švarc) – 39-40/34/č
Globus (Dean Zagorac) – 49-50/39/inf
Status žrtve vojnega nasilja (US RS) – 46/23/odl
Tragična cena bližnjevzhodnega konflikta (Dominika Švarc) –
31-32/22/č
Vojni veterani (US RS) – 38/23/odl

Vojska
glej Obramba

Volitve
Kandidatura za občinski svet (US RS) – 29-30/26/odl
Lokalne volitve 2006 (Boštjan Koritnik) – 38/30/prik
Še ena sprememba zakona o lokalnih volitvah (Roman Lavtar) –
1/6/č
Volilna pravica državljanov Commonwealtha v Gibraltarju
(Jasmina Cigrovski) – 37/24/odl
ZLV-F in odločba ustavnega sodišča št. U-I-49/06 (Miroslav
Mozetič) – 26/15/č

Vrednostni papirji
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Amortizacije menice in drugih vrednostnih papirjev (Jože Ilc) –
10/II/pril
Čemu služijo privilegiji na finančnem trgu? (Robert Kleindienst) –
43/33/č
Dovolj zanimanja za združenje malih delničarjev? (Matej Tomažin)
– 28/34/č

Vzajemni skladi
glej še Investicijski skladi, Finančni trgi
Kolektivne naložbene sheme (Boštjan Koritnik) – 1/28/č

Z
Zakonodaja
Ali lahko (zgolj) zakonodaja zagotavlja fleksibilnost na področju
delovnih razmerij? (Urban Vrtačnik) – 37/II/pril
Brez konsistentnosti – 37/32/č
Delodajalski pogled na spremembe ZDR (Metka Penko –
Natlačen) – 27/17/č
Do pokrajin z zakonom (Boštjan Koritnik) – 21/21/inf
Informiranje investitorjev ob spreminjanju zakonodaje (Jure Mikuž)
– 22/34/č
Kaj velja? (Goran Šiška) – 13/34/č
Kako daleč je do pokrajin? (Tone Jerovšek) – 22/3/uv
Kakšne bodo posledice črtanja 25. člena ZIN? (Biljana Erdelič)
– 46/15/č
Ne tič ne miš (Alenka Leskovic) – 41-42/36/č
Nekaj pomislekov k predlagani reformi (Teodora Glušič –
Terbovc) – 43/II/pril
Nove tehnologije in objava zakonodaje (Boštjan Koritnik) –
36/28/č
Novela zakona o zdravniški službi – novo odkrivanje Amerike
(Borut Stražišar) – 10/12/č
Novela ZDR in sindikati (Gregor Miklič) – 28/16/č
Novi zakon o upravnem sporu – 38/31/č
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O pravicah pacientov – 35/31/č
O predlogu sprememb in dopolnitev ZIZ (ZIZ-C)? (Dida Volk) –
3/11/č
O prenovljenem ZGD-1 (Boštjan Koritnik) – 21/28/č
Ob sprejetju ZGD-1 (Saša Prelič) – 13/3/uv
Povečanje učinkovitosti sodstva (Irena Vovk) – 6/20/č
Predlagane spremembe ZSDU – 36/24/č
Predlog novele ZZZPB (Nataša Belopavlovič) – 11/18/č
Predlog sprememb in dopolnitev ZTVP-1 (Andrej Šercer) –
1/II/pril
Predlog sprememb ZIZ (Boštjan Koritnik) – 33/33/č
Predlog ZGZ – nujnost ali prestižnost? (Borut Stražišar) – 4/6/č
Prenagljeno spreminjanje zakona o prekrških – analiza predloga
novele ZP-1C (Hinko Jenull) – 5/II/pril
Prenova revizijske stroke? (Vili Perner) – 10/V/pril
Prenova ZGD-1 (Urška Kežmah) – 21/29/inf
Pripravljalni akti EU (Boža Vončina) – 31-32/21/č
Reforma prava javnih naročil (Aleksij Mužina) – 38/3/uv
Sporno spreminjanje zakona o azilu (Neža Kogovšek) – 2/3/uv
Spremembe ZDR glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Ivan
Robnik) – 31-32/II/pril
Spreminjanje ZDR (Miha Šercer) – 26/16/č
Stabiliziranje sistema? (Sara Pernuš) – 14/32/č
Še o spremembah zakona o azilu (Andreja Mrak) – 4/9/č
Učinkovitost DZ na začetku mandata 2004–2008 (Drago Zajc) –
37/6/č
Urejanje obratovalnega časa prodajaln (Blaž Šaloven) –
31-32/12/č
Več ali manj neposredne demokracije? (Miro Cerar) –
29-30/3/uv
Z zakonodajnim eksperimentom do boljših rešitev (Alenka Šelih)
– 21/3/uv
Zakon o pacientovih pravicah – predlog v javni obravnavi
(Damjan Korošec) – 13/6/č
Zakoni za desetletje? (Janez Pogorelec) – 26/3/uv
Zakoni za uporabnike (Alenka Leskovic) – 28/20/č
Zakonodajna suverenost v pogojih polnopravnega članstva
Slovenije v EU (Albin Igličar) – 23/9/č
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili (Kristjan Anton Kontarščak) –
27/29/prik
ZP-1C, D, E … in druge zakonske nadaljevanke (Hinko Jenull) –
14/3/uv
ZZZDR in korist otroka – novelama iz leta 2001 in 2004 ob rob
(Teodora Glušič – Terbovc) – 23/II/pril

Zamejci
Veš, poet, svoj dolg?! (Franci Gerbec) – 5/3/uv

Zamudne obresti
Delna razveljavitev 1060. člena OZ – neenak položaj dolžnikov
(Tomaž Pavčnik) – 11/6/č
Nečiste denarne terjatve – začetek teka zakonskih zamudnih
obresti (VS RS) – 45/24/odl
Prekoračitev tožbenega zahtevka in odškodninske odgovornosti
države (Luigi Varanelli) – 11/16/č
Sodobne oblike zavarovanja plačil (Samo Bardutzky) – 7-8/34/č
Tek zamudnih obresti od stroškov pravdnega, nepravdnega in
izvršilnega postopka (Tatjana Kotar) – 36/11/č

Zapor
Alternative kazni zaporu (Primož Feguš) – 1/16/č
Globus (Dean Zagorac) – 4/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 9/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 13/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 35/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 41-42/40/inf
Je ZENPP v neskladju z ustavo? (Blaž Kovačič) – 14/13/č
Oddaja v samico (Matija Longar) – 33/29/odl
Osebni pregled obiskovalcev v zaporu (Matija Longar) –
43/26/odl
Podaljševanje pripora (Matija Longar) – 29-30/29/odl
Luksuz po švicarsko (Matjaž Ambrož) – 17/28/č

Zaposlovanje tujcev
Prosto gibanje oseb – nedržavljanov EU (Jasmina Cigrovski) –
6/21/odl
Tuji delavci, napoteni na delo v Republiko Slovenijo – 45/II/erar
Zaposlovanje tujcev iz držav članic EU (Jasmina Cigrovski) –
4/23/odl

Zastaranje
Zastaranje izvršitve kazni (Vid Jakulin) – 6/10/č
Zastaranje kazenskega pregona – nadaljevano kaznivo dejanje
(VS RS) – 18/22/odl

Stvarno kazalo

Zastavna pravica
Notarska maksimalna hipoteka (Miha Šlamberger) – 23/12/č
Razveljavitev sporazuma o zavarovanju denarne terjatve –
premoženjsko stanje dolžnika (VS RS) – 14/26/odl
Sprememba hipoteke v zemljiški dolg (Miha Šlamberger) –
24-25/10/č
Vpis sprememb pri terjatvi, zavarovani s hipoteko, v zemljiško
knjigo (Andrej Ekart, Vesna Rijavec) – 31-32/6/č
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Robert Senica,
Urška Krajšek) – 46/12/č
Zastavna pravica /Matjaž Tratnik/ (Zala Lešnik) – 34/32/prik
Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb (Luigi Varanelli) –
18/6/č
Zemljiški dolg in dolžnikovi ugovori v izvršbi (Andrej Ekart) –
46/II/pril

Zaupnost podatkov
Poslovne skrivnosti v postopkih javnega naročanja (Jurij Žurej) –
44/6/č
Varstvo zaupnosti podatkov ponudnikov pri vpogledu v
ponudbeno dokumentacijo (Matjaž Kovač) – 38/16/č

Zavarovalništvo
Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice –
pravni interes za tožbo (VS RS) – 13/23/odl
Uresničevanje javnega interesa (US RS) – 14/25/odl
Obdavčitev naložbenih polic (Mojca Centa – Debeljak) –
39-40/23/vo
Odškodninska odgovornost v prometnih nesrečah, ki jih
povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih vozil (Simon
Bubola) – 12/II/pril
Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja ES (Jasmina Cigrovski)
– 9/27/odl
Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja /Grega Strban/
(Polonca Končar) – 9/30/prik
Vpogled v izdana zdravila (Andreja Mrak) – 11/10/č
Zavarovalno kritje – jamčevanje za škodo po neznanem
motornem vozilu (VS RS) – 46/23/odl
Življenjsko zavarovanje za vodilne delavce – boniteta, odhodek –
41-42/III/erar

Zavarovanje plačil
Escrow dogovor (Mitja Širaj) – 35/14/č
Izpodbijanje zavarovanja denarne terjatve, zavarovane z
zemljiškim dolgom v stečaju (Miha Šlamberger) –
39-40/16/č
Notarski fiduciarni posli /Alenka Ratnik/ (Renato Vrenčur) –
10/34/prik
Razveljavitev sporazuma o zavarovanju denarne terjatve –
premoženjsko stanje dolžnika (VS RS) – 14/26/odl
Sodobne oblike zavarovanja plačil (Samo Bardutzky) – 7-8/34/č
Zaveze pri posojilnih pogodbah (Miran Jus) – 3/V/pril

Zbornice
Predlog ZGZ – nujnost ali prestižnost? (Borut Stražišar) – 4/6/č

ZDA
Avtorji končno na konju? (Urša Chitrakar) – 4/II/pril
Biometrični potni listi (Boštjan Koritnik) – 33/31/č
ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev (Dean
Zagorac) – 10/37/inf
Evropejci pod nadzorom ZDA? – 43/31/č
FBI v kongresu (Matija Žgur) – 24-25/29/č
Globus (Dean Zagorac) – 3/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 5/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 7-8/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 11/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 14/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 15-16/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 19-20/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 22/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 23/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 24-25/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 26/29/inf
Globus (Dean Zagorac) – 27/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 29-30/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 31-32/41/inf
Globus (Dean Zagorac) – 34/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 35/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 36/37/inf
Globus (Dean Zagorac) – 37/36/inf
Globus (Dean Zagorac) – 38/36/inf
Globus (Dean Zagorac) – 44/35/inf
Globus (Dean Zagorac) – 45/39/inf

31

PPkazalo-2006:PPkazalo/05

1/8/07

4:00 PM

Page 32

Stvarno kazalo

Globus (Dean Zagorac) – 46/38/inf
Globus (Dean Zagorac) – 48/35/inf
Globus (Dean Zagorac) – 49-50/39/inf
Hipnoza in pregon kaznivih dejanj (Franci Ježek) – 28/30/č
John Grisham: Nedolžen človek (Marko Pavliha) – 49-50/31/prik
Nadzor delovanja trgov vrednostnih papirjev pri mednarodnih
poslih (Jure Mikuž) – 26/26/č
Nakupovalna mrzlica (Jure Mikuž) – 47/32/č
Politična vprašanja politikom (Boštjan Koritnik) – 3/24/č
Priložnost za renesanso ameriškega vrhovnega sodišča? (Dolores
Modic) – 37/25/č
Simptom oblasti (Đorđe Grbović) – 29-30/32/č
Trgovanje s svobodo za varnost – včeraj in danes (Kristina
Božič) – 10/30/č
Ustava ZDA (Tadej Dubrovnik) – 26/22/prik
ZDA: omejitev hišne preiskave brez naloga (Dean Zagorac) –
12/37/inf

Zdravila
glej tudi Medicina, Zdravstvo, …
Homeopatija in homeopatska zdravila (Tanja Pirnat) – 46/9/č
Nabava zdravil za nadaljnjo prodajo po ZJN-1 (Joži Češnovar) –
13/11/č
Onkraj meja pojasnilne dolžnosti (Janez Gregorič) – 36/14/č

Zdravstveno zavarovanje
Družba za vzajemno zavarovanje – osebni račun članov – delež
(VS RS) – 33/17/odl
Izračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje (Jasmina
Cigrovski) – 33/30/odl
Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe
za vzajemno zavarovanje (VS RS) – 34/22/odl
Zapis zdravil na KZZ glede na varstvo osebnih podatkov (Iztok
Starc) – 31-32/14/č

Zdravstvo
»Ta šmira sodbe, drugi sklepce za male in velike tepce …«
(Viktor Planinšec) – 27/30/č
Bolnišnično zdravljenje v tujini (Jasmina Cigrovski) –
19-20/25/odl
Določitev plačilnega razreda za zaposlenega v javnem
zdravstvenem zavodu – 39-40/23/vo
Homeopatija in homeopatska zdravila (Tanja Pirnat) – 46/9/č
Izvaja volje o posmrtnem darovanju delov telesa (Anita Goršek)
– 12/8/č
Kršitve predpisov v obstoječem sistemu obveznega cepljenja
(Jure Pogačnik) – 49-50/6/č
Napotitev na predhodni preventivni zdravstveni pregled (Nataša
Belopavlovič) – 28/19/vo
Napredovanje delavcev, zaposlenih v zdravstvu – 2/23/vo
Novela zakona o zdravniški službi – novo odkrivanje Amerike
(Borut Stražišar) – 10/12/č
O pravicah pacientov – 35/31/č
Oprostitev plačila DDV za opravljeno izvenbolnišnično
zdravstveno oskrbo (Jasmina Cigrovski) – 23/24/odl
Pacientove pravice – objektivna neodvisnost pritožbenih organov
(Viktor Planinšec) – 14/18/č
Poklicna molčečnost v zdravstvu (Iztok Starc) – 33/3/uv
Prisilno pridržanje v psihiatrični bolnišnici (Matija Longar) –
24-25/26/odl
Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja ES (Jasmina Cigrovski)
– 9/27/odl
Smrt zaradi malomarnega zdravljenja (Katarina Zidar) –
34/25/odl
Stabiliziranje sistema? (Sara Pernuš) – 14/32/č
Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja /Grega Strban/
(Polonca Končar) – 9/30/prik
Varstvo medicinskih podatkov v upravnih odločbah ZPIZ in ZZZS
(Iztok Starc) – 3/15/č
Vpogled v izdana zdravila (Andreja Mrak) – 11/10/č
Zakon o pacientovih pravicah – predlog v javni obravnavi
(Damjan Korošec) – 13/6/č
Zakon vendarle ureja komplementarno – alternativno medicino
(Viktor Planinšec) – 11/8/č
Zapis zdravil na KZZ glede na varstvo osebnih podatkov (Iztok
Starc) – 31-32/14/č
Zdravstveni predpisi (Iztok Starc) – 29-30/36/prik

Zemljišča
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Gradnja na kmetijskih zemljiščih (US RS) – 22/20/odl
Komunalna opremljenost zemljiških parcel (US RS) – 47/20/odl
Komunalni prispevek (US RS) – 21/22/odl
Pridobivanje zemljišč (US RS) – 14/24/odl
Prostorski plan ni akt civilnega prava (US RS) – 15-16/24/odl

pravna praksa – 2006

Stavbna pravica na državnem ali občinskem zemljišču (Anton
Grilc) – 34/13/č
Stavbna zemljišča – telekomunikacije (US RS) – 21/22/odl
Upravljanje kmetijskega zemljišča (Milan Železnik) – 28/19/vo
Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na kmetijskih zemljiščih
– 44/20/vo
Zaračunavanje NUSZ in DDV – 46/I/erar
Zemljišča za počitniški namen (US RS) – 23/20/odl

Zemljiška knjiga
Črna gradnja in načelo zaupanja v zemljiško knjigo (Andrej
Ekart) – 17/20/vo
Izpodbijanje zavarovanja denarne terjatve, zavarovane z
zemljiškim dolgom v stečaju (Miha Šlamberger) –
39-40/16/č
Leto 2007 bo za slovenska sodišča prelomno (Rado Brezovar) –
48/3/uv
Neurejeno zemljiškoknjižno stanje in nepremičninska izvršba
(Tomaž Mavri) – 33/9/č
Ovire za pravočasno opravičitev predznambe (Irena Polak –
Remškar) – 29-30/12/č
Pogodbeni in sodni postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
(Anton Grilc) – 26/II/pril
Pogoji za dovolitev vknjižbe in predznamba (Zala Lešnik) –
7-8/13/č
Povečanje učinkovitosti sodstva (Irena Vovk) – 6/20/č
Služnosti v javno korist (Matjaž Tratnik) – 9/II/pril
Tožba na vpis lastninske pravice na dolžnika (peti odstavek 168.
člena ZIZ) (Teodora Glušič – Terbovc) – 35/19/č
Vpis sprememb pri terjatvi, zavarovani s hipoteko, v zemljiško
knjigo (Andrej Ekart, Vesna Rijavec) – 31-32/6/č
Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo (Matjaž Tratnik) –
26/XIII/pril
Vpisi predznamb in zaznamb v zemljiško knjigo – posebnosti in
dileme (Zala Lešnik) – 26/XVII/pril
Vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo (Renato
Vrenčur) – 26/VIII/pril
Vzajemna in Aktiva Invest – izgubljeni občutek za idejo prava in
pravičnosti (Šime Ivanjko) – 4/3/uv
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine (Matjaž Tratnik) – 10/8/č
Zaznamba spora (Zala Lešnik) – 2/11/č
Zemljiškoknjižno pravo (Borut Holcman) – 3/26/prik

Zgodovina
60 let po Nürnbergu (Dominika Švarc) – 4/17/č
Kaznivo dejanje genocida (Matevž Pezdirc) – 21/16/č
Malefične svoboščine Ljubljančanov (Katja Škrubej) – 7-8/30/prik
Petnajst let slovenske države (France Bučar) – 24-25/3/uv
Pogled nazaj in naprej (Nataša Logar) – 38/29/č

Ž
Žalitev
Žalitev sodišča v vlogi – predlog stranke za kaznovanje (VS RS)
– 14/26/odl

Ženske
Globus (Dean Zagorac) – 41-42/40/inf
Neugodno obravnavanje žensk v delovnem razmerju zaradi
nosečnosti ali materinstva (Martina Šetinc – Tekavc) –
27/27/odl

Živali
Basen o veverici ali »lastna hvala se pod mizo vala« (Marko
Pavliha) – 45/6/mn
Nekaj pogledov na pravno ureditev varstva živali pred mučenjem
(Boštjan Koritnik) – 7-8/II/pril
Prevoz živali vključuje tudi čas natovarjanja in raztovarjanja
(Jasmina Cigrovski) – 47/24/odl
Upravljanje kmetijskega zemljišča (Milan Železnik) – 28/19/vo
Zavrnitev tožbe Komisije ES glede dovoljenja za lov (Jasmina
Cigrovski) – 21/25/odl

Žrtve
Sodelovanje žrtev v kazenskem postopku (Dominika Švarc) –
11/30/č
Status žrtve vojnega nasilja (US RS) – 46/23/odl
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A
Matej Accetto
Pomen in meje neposrednega učinka direktiv v pravnih redih
držav članic EU v luči postopkov oddaj javnih naročil –
17/II/pril

Meta Ahtik
Denar v teoriji in praksi – 49-50/8/č

Matjaž Ambrož
Izzivi in odzivi – 36/30/prik
Lik pravnika – 49-50/32/č
Luksuz po švicarsko – 17/28/č
Prispevek k razpravi o pravni zmoti – 24-25/II/pril
Vsebina zavesti o protipravnosti – 5/8/č

Matej Avbelj
Ali je potrebna reforma postopka predhodnega odločanja? –
12/16/č
En sedež Evropskega parlamenta in demokratični primanjkljaj –
41-42/14/č
Kako preseči ad hoc politične kompromise – 35/32/č
Naloge in merila – 33/18/č
Pravica v togah – 23/30/prik
Pravo ES in nacionalno pravo pred izbiro med pravilnostjo in
pravnomočnostjo – 18/26/odl
Sodišče ES v primežu političnega sprenevedanja – 5/6/č
Tri vprašanja evropskega konstitucionalizma – 29-30/VII/pril
V kakšno Evropsko unijo si želijo? – 22/27/č
Vrednostni in ekonomski diskurz v praksi Sodišča ES – 17/V/pril

B
Samo Bardutzky
Gradbena pogodba – 23/29/č
Odvetniki in ustavno sodstvo – 11/32/odl
Sodobne oblike zavarovanja plačil – 7-8/34/č

Nataša Barlič
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu – 43/14/č
Tiha družba kot legalna oblika obida zakona – 48/13/č

Milena Basta
Opredelitev meril za izbiro najugodnejše ponudbe – 10/25/č

Ljubo Bavcon
Politično opredeljevanje sodnikov je nedopustno – 39-40/14/č
Spremembe da, a ne na horuk – 24-25/19/č
Zavore in ravnotežja – pogoj za človekove pravice – 47/3/uv

Nataša Belopavlovič
Daljši dopust za nočne delavce – 10/18/vo
Delo, ki ni v pogodbi in opisu delovnega mesta – 9/22/vo
Dodatek za delovno dobo – 7-8/19/vo
Dodatek za delovno dobo – 37/19/vo
Dodatek za delovno dobo – 46/22/vo
Dodatek za delovno dobo – 47/18/vo
Dodatni dnevi letnega dopusta – 11/22/vo
Določanje dolžine letnega dopusta – 10/18/vo
Določanje števila zaposlenih za plačilo obveznosti po ZZRZI –
34/20/vo
Določitev dodatne tedenske pedagoške obveznosti delavcu
invalidu – 49-50/24/vo
Določitev in izraba letnega dopusta – 15-16/21/vo
Dopolnilno delo – 4/20/vo
Imenovanje direktorja javnega zavoda – 48/19/vo
Izpolnitev pogojev za upokojitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi
– 47/18/vo
Izraba letnega dopusta v primeru odsotnosti zaradi nege in
varstva otroka – 15-16/21/vo
Izračun nadomestila plače – 13/21/vo
Javna objava in izjeme od obveznosti objave prostega delovnega
mesta – 43/24/vo
Jubilejna nagrada – 1/22/vo
Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe – 35/25/vo
Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem –
47/28/č
Krajši delovni čas v posebnih primerih – 21/20/vo
Letni dopust in regres v primeru upokojitve – 13/22/vo

Avtorsko kazalo

Napotitev na predhodni preventivni zdravstveni pregled –
28/19/vo
Obdobni zdravstveni pregled – vrnitev na delo – 17/19/vo
Obisk na katedri za delovno in socialno pravo PF v Zagrebu –
38/28/zap
Obveznosti delodajalca ob prenehanju pravic iz invalidskega
zavarovanja – 24-25/20/vo
Odpovedni rok – 38/22/vo
Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi – 45/22/vo
Odpravnina ob upokojitvi – 19-20/20/vo
Odsotnost z dela brez nadomestila plače in plačilo prispevkov –
34/20/vo
Odsotnost z dela zaradi darovanja krvi – 33/21/vo
Odsotnost zaradi opravljanja funkcije – 12/26/vo
Opravljanje dela na drugem delovnem mestu za določen čas –
28/22/vo
Opravljanje dela na drugem delovnem mestu za določen čas –
29-30/23/vo
Opravljanje samostojne dejavnosti po upokojitvi – 12/25/vo
Osnova za izplačilo odpravnine – 46/22/vo
Osnova za izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavcu, prejemniku
nadomestila zaradi manjše plače na drugem delu – 5/18/vo
Osnova za izračun dodatka za delovno dobo – 44/21/vo
Pisno opozorilo pred odpovedjo in sodno varstvo – 14/22/vo
Po kislih kumarah kisla jabolka – 27/22/č
Pogodba o zaposlitvi – določanje dela in plače – 4/19/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – 41-42/27/vo
Pogoji za opravljanje del in nalog strokovnega vodje socialnega
zavoda – 45/22/vo
Posledica nezagotavljanja dela – 13/21/vo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – 31-32/26/vo
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela – 6/16/vo
Pravica do sorazmernega dela letnega dopusta – 31-32/26/vo
Pravica do izplačila regresa – 48/19/vo
Pred V. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti – 19-20/3/uv
Predlog novele ZZZPB – 11/18/č
Premestitev javnega uslužbenca brez njegovega soglasja –
35/25/vo
Prevozni stroški – 22/18/vo
Pripravništvo ter druge možnosti usposabljanja delavcev
začetnikov – 27/21/vo
Računanje ur prisotnosti na delu – 29-30/23/vo
Razporejanje iz kraja v kraj – 37/20/vo
Regres za letni dopust – 19-20/20/vo
Reševanje kolektivnih delovnih sporov – 17/14/č
Soglasje za dopolnilno delo – 19-20/20/vo
Solidarnostna pomoč – 23/18/vo
Solidarnostna pomoč – 36/23/vo
Sporazumna prekinitev delovnega razmerja – 26/17/vo
Spremenjene okoliščine – odpoved pogodbe o zaposlitvi –
26/17/vo
Stroški prevoza na delo in z dela – 2/22/vo
Upokojevanje javnih uslužbencev – 14/16/č
Vštevanje vajeniške učne dobe v pokojninsko dobo – 12/25/vo
Začasna premestitev – 11/21/vo
Zaposlitev invalida za izpolnitev kvote po ZZRZI – 31-32/25/vo
ZJU in sistem plač v javnem sektorju – 33/32/prik

Leon Benigar – Tošič
Še o izvršbi – tokrat na nepremičnine – 45/11/č

Vesna Bergant – Rakočević
Bar; natura vs. kultura – 39-40/40/zap
Bit in blišč – 29-30/25/zap
Danes v Sloveniji nudimo: človekove pravice po ugodni ceni –
46/35/č
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – o njeni penalni
funkciji – 15-16/6/č
Doping: CAS med FIFA in WADA – 22/11/zap
Kje so olimpijske igre? – 5/10/č
Kultura in nasilje: telesne in duševne bolečine – 11/31/zap
Lažni paparaci – vdor v zasebnost? – 31-32/19/č
Le vkup, uboga gmajna – 9/3/uv
Pravičnost in prihodnost – 5/23/zap
Pravni vidiki profesionalnega športa – 39-40/35/zap
Prvi bis in idem v Angliji – 37/17/č
Slovenija, sodna dežela – 35/26/zap
Smešnost predsodkov – 17/22/zap
Svetovni strokovnjaki za športno pravo o žgočih temah v
Ljubljani – 47/25/zap
Svetovno prvenstvo v nogometu in kabelska retransmisija v
Sloveniji – 26/4/zap
Težave pri trženju imen športnih objektov – 7-8/11/č
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Vpliv sodnikov na »berlusconizacijo« glavnega mesta? –
41-42/6/mn
Življenje na razprodaji – 1/31/zap
Življenje v strahu ali »vse to bo ljudstvo pozlatilo« – 23/19/zap

Aleš Butala
Prvih dvanajst let varuha človekovih pravic – 48/18/č

Nina Betetto

C

Nagrada – kristalna tehtnica pravice – 43/28/zap

Mojca Centa – Debeljak

Jože Bogataj

Obdavčitev naložbenih polic – 39-40/23/vo

Glob (še) ne bo – 13/8/č

Miro Cerar

Mateja Böhm

Ali teče predhodni referendum zadnji krog? – 3/3/uv
Novi mostovi dr. Marka Novaka – 37/30/prik
Odstop poslanca – blišč ali beda slovenskega parlamentarizma?
– 41-42/3/uv
Osebni pravni svetovalec – 28/26/prik
Varstvo osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega
značaja – 14/34/prik
Več ali manj neposredne demokracije? – 29-30/3/uv

Predsodni postopek glede razmerij med starši in otroki –
43/V/pril

Hans-Ulrich Borchert
Zmanjšanje zaostankov pri izvršbi – 49-50/II/pril

Marko Bošnjak
Izvajanje dokazov in pravice obrambe – 13/II/pril
Kdaj projekt Matko? – 49-50/20/č
Mesto pomilostitve v kazenskem pravu – 7-8/6/č
Praktikuma za kazensko materialno in mednarodno kazensko
pravo – 15-16/32/prik
Vrednostne (normativne) prvine v splošnem pojmu kaznivega
dejanja – 2/28/zap

Kristina Božič
Gasilci pogorišč? – 13/34/č
Izzivi humanitarnega prava – 48/25/zap
Kako pravno nadzorovati besede? – 38/27/č
Trgovanje s svobodo za varnost – včeraj in danes – 10/30/č
Vloga pooblaščenca otrok žrtev kaznivih dejanj – 37/28/č

Majda D. Božič
Kako pravilno prebrati 17. člen ZFO-B? – 4/11/č
Novi – preprosti model financiranja občin – 24-25/6/č

Borut Bratina
Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev – 6/13/č

Tanja Bratina
Pred katero institucijo zaradi kršitev konkurenčnih pravil
Skupnosti? – 44/9/č
Preiskovalna dejanja – sredstvo za odkrivanje ravnanj omejevanja
konkurence – 28/II/pril
Strožje globe – 36/9/č

Barbara Brezigar
V proces vključite praktike! – 29-30/22/č

Rado Brezovar
Leto 2007 bo za slovenska sodišča prelomno – 48/3/uv

Maja Brkan
Preludij demokracije – 15-16/34/prik
Zadeva Jata: Ustavno sodišče RS in pravo EU – 23/25/odl
Zbornik znanstvenih razprav, letnik LXVI – 44/27/prik

Simon Bubola
Odškodninska odgovornost v prometnih nesrečah, ki jih
povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih vozil – 12/II/pril

France Bučar
Paradržava kot soudeleženec v delitvi oblasti – 43/6/č
Petnajst let slovenske države – 24-25/3/uv

Martina Bukovec
Odgovornost države za neodvračanje oziroma nepravilno
odvračanje nevarnosti – 38/II/pril
So vrata odškodninski odgovornosti EU malo manj priprta? –
18/13/č
Še o odgovornosti države za sodne napake – 24-25/24/odl
Uvedba evra in prikrito zvišanje cen – 44/IV/pril

Marija Bukovec – Marovt
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Merila za izbiro ponudbe po ZJN-2 – 49-50/14/č
Oddaja javnega naročila – 37/19/vo
Reference partnerjev v skupni ponudbi – 41-42/27/vo
Vrednost in dolžnost objave javnega naročila – 35/25/vo
Zavrnitev vseh ponudb – 46/22/vo

Urša Chitrakar
Ali Google krši avtorske pravice? – 11/11/č
Avtorji končno na konju? – 4/II/pril

Jasmina Cigrovski
Besedna znamka in figurativni znak – 43/27/odl
Bolnišnično zdravljenje v tujini – 19-20/25/odl
Carinska vrednost prenosnega računalnika s sistemsko
programsko opremo – 46/25/odl
Davčna obremenitev dividend na podlagi delnic družb s
sedežem v drugi državi članici – 45/26/odl
Davčni dobropis za raziskave v drugih državah članicah –
35/28/odl
Davek na dediščino – prost pretok kapitala – 10/27/odl
Davek na uvožena rabljena vozila – 41-42/31/odl
Delna razveljavitev odločitve Komisije ES o individualni izjemi –
18/25/odl
Delovna doba kot element za določanje plače – 39-40/29/odl
Denarno nadomestilo za neizrabo minimalnega letnega dopusta
– 15-16/29/odl
Diskriminacija pri zaposlovanju na podlagi starosti – 6/21/odl
Distribucija vozil – 48/23/odl
Dovoljenje za carinski nadzor predelave – 19-20/25/odl
Državna pomoč zaradi zvišanja trošarin na goriva – 22/25/odl
Državne pomoči – 5/21/odl
Enakost transseksualcev pred zakonom – 17/27/odl
Izbira metode pri izračunu dampinga – 43/27/odl
Izključna pravica za davčno pomoč nasprotuje pravu Skupnosti
– 14/29/odl
Izpodbijanje sodbe Sodišča ES – omejevanje konkurence –
15-16/29/odl
Izračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje – 33/30/odl
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic – 22/25/odl
Krajevna pristojnost sodišča v sporu zaradi kršitve patenta –
31-32/31/odl
Kršitev obveznosti, ki izhajajo iz položaja – 29-30/30/odl
Minimalna nagrada po odvetniški tarifi – 48/23/odl
Načelo odločanja v razumnem roku – 38/25/odl
Naknadna izterjava uvoznih ali izvoznih dajatev – retroaktivnost –
11/29/odl
Navedba deleža alkohola na alkoholnih pijačah – 49-50/28/odl
Nedopustnost tožbe zoper razpise za delovna mesta –
34/26/odl
Neizpolnitev obveznosti na podlagi sodbe Sodišča ES – že
pridobljene pravice lektorjev – 33/30/odl
Neizpolnjevanje obveznosti države članice – varstvo okolja –
13/27/odl
Neskladje med pravom EU in pravom Svetovne trgovinske
organizacije – 35/28/odl
Obveznost obrazložitve in navedba pravnega pouka v odločbi –
44/23/odl
Odgovornost države za škodo zaradi kršitve prava Skupnosti s
strani nacionalnega sodišča – 23/24/odl
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi bolezni – 28/25/odl
Odstop od pogodbe o prodaji nepremičnine in pogodbe o
posojilu – 34/26/odl
Odškodnina zaradi razkritja podatkov v letnih računovodskih
izkazih družb – 24-25/25/odl
Odškodninska odgovornost Komisije ES – 46/25/odl
Oprostitev plačila DDV za opravljeno izvenbolnišnično
zdravstveno oskrbo – 23/24/odl
Plačila za socialno varnost v drugi državi članici – 45/26/odl
Plačilo davka na dodano vrednost – stalna poslovna enota –
13/27/odl
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Plačilo trošarine za proizvode za lastno uporabo – 49-50/28/odl
Plačilo trošarine za zeliščne cigarete, ki ne vsebujejo tobaka –
14/29/odl
Pravica dajanja v najem in pravica posojanja – 28/25/odl
Pravica do minimalnega dnevnega in tedenskega počitka –
36/27/odl
Pravica do združitve družine – 26/21/odl
Pravna podlaga za določitev predhodnega obdobja – 47/24/odl
Pravosodno sodelovanje – vročanje – 7-8/29/odl
Prenos osebnih podatkov iz EU v tretje države – 21/26/odl
Prenos telefonske številke – 31-32/31/odl
Prepoved namestitve in uporabe električnih, elektromehanskih in
elektronskih iger – 44/23/odl
Prepoved prodaje od vrat do vrat – 10/27/odl
Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje pri izdajanju
soglasja za gradnjo – 18/25/odl
Prevoz živali vključuje tudi čas natovarjanja in raztovarjanja –
47/24/odl
Prosto gibanje oseb – nedržavljanov EU – 6/21/odl
Prvi vstop na schengensko območje – 41-42/31/odl
Razlikovalni učinek znamke – 36/27/odl
Razveljavitev pravnomočne sodbe, če je ta v nasprotju s pravom
Skupnosti – 12/29/odl
Schengenski sporazum in načelo ne bis in idem – 39-40/29/odl
Skupna trgovinska politika – embargo – 11/29/odl
Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja ES – 9/27/odl
Socialna varnost delavcev migrantov – 7-8/29/odl
Trgovski zastopnik s (trajnim) pooblastilom – 12/29/odl
Uporaba Bruseljske konvencije v nepremičninskih postopkih –
21/25/odl
Uvedba postopka v primeru insolventnosti – 17/27/odl
Varstvo potrošnikov – odgovornost hčerinske družbe – 9/27/odl
Volilna pravica državljanov Commonwealtha v Gibraltarju –
37/24/odl
Zamrznitev sredstev v boju proti terorizmu je skladna s
Skupnostnim pravom – 29-30/30/odl
Zaporedno sklepanje pogodb za določen čas – 37/24/odl
Zaporedno sklepanje pogodb za določen čas – 27/26/odl
Zaposlovanje tujcev iz držav članic EU – 4/23/odl
Zavajajoče oglaševanje s primerjavo cen – 38/25/odl
Zavrnitev tožbe Komisije ES glede dovoljenja za lov – 21/25/odl

Želja Cilenšek – Bončina
Izjeme v javnem redu in javni varnosti po direktivi 2004/38 in
noveli ZTuj-1B – 38/8/č
Načelo regionalnega izčrpanja pravic iz blagovne znamke –
4/V/pril
Pravica do vstopa, izstopa in prebivanja po direktivi 2004/38/ES
– 28/9/č
Strokovni pregled udeleženca v prometu zaradi suma vožnje pod
vplivom mamil – 15-16/8/č

Avtorsko kazalo

Matjaž Debelak
Preizkusni mandat za sodnice in sodnike – 4/15/č

Božo Demšar
Evidentiranje nepremičnin – 14/11/č

Bojan Dobovšek
Pravna zaščita evra – 19-20/15/č

Anita Dolinšek
Izvrševanje pogodb v primeru podjetnikove smrti – 49-50/10/č

Matjaž Dovžan
(Očitna) nekonsistentnost sodne prakse US RS – 2/6/č

Matjaž Drav
Ponižujoče in nečloveško ravnanje s strani policije ter
neučinkovita in nezadostna preiskava zatrjevanih kršitev –
45/27/odl

Gregor Drnovšek
Pridobitev glasovalne pravice pri imetnikih prednostnih
neglasovalnih delnic – 27/11/č

Tadej Dubrovnik
Ustava ZDA – 26/22/prik

E
Andrej Ekart
Črna gradnja in načelo zaupanja v zemljiško knjigo – 17/20/vo
Evropsko procesno civilno pravo – 7-8/17/č
Nepravilnosti pri čezmejnem vročanju neprevedenega sodnega
pisanja – 15-16/26/č
Nujna pot skozi stanovanje – 11/21/vo
Odpoved najemne pogodbe – 44/20/vo
Potrdilo o evropskem izvršilnem nalogu in novela ZIZ-C –
11/13/č
Požarna varnost – 46/21/vo
Prenehanje najemne pogodbe za določen čas z odpovedjo –
2/22/vo
Vpis sprememb pri terjatvi, zavarovani s hipoteko, v zemljiško
knjigo – 31-32/6/č
Zemljiški dolg in dolžnikovi ugovori v izvršbi – 46/II/pril

Biljana Erdelič
Kakšne bodo posledice črtanja 25. člena ZIN? – 46/15/č
Predlagane spremembe ZIZ niso dovolj – 41-42/12/č

Č

F

Janez Čebulj

Primož Feguš

Čas za ustavne spremembe (Justice delayed is justice denied –
ali kdo bo koga) – 6/3/uv

Alternative kazni zaporu – 1/16/č

Anja Čerin

Pravice novorojenčkov v Sloveniji – 38/19/č

Vpliv novele ZJU na svobodo upokojevanja javnih uslužbencev –
1/14/č

Aleš Ferčič

Urška Češnjevar
Jamčevalni zahtevki potrošnika – 26/13/č

Joži Češnovar
Nabava zdravil za nadaljnjo prodajo po ZJN-1 – 13/11/č

Brina Felc

Načelo varstva zaupanja v pravo in ZDoh-1D – 9/6/č

Andrej Ferlinc
Pogodbe o lizingu in njihov odsev v kazenskem pravu –
24-25/VI/pril
Pranje denarja – pravna narava odvzema denarja brez obsodilne
sodbe (498.a člen ZKP) – 45/V/pril

Franc Čučko
Državljanski nadzor s pritožbenim postopkom zoper delo policije
je vprašljiv – 41-42/16/č

Katja Filipčič

Matej Čujovič

Frančiška Fišer

Avtorstvo popevke in plagiat – 6/8/č

Še nekaj misli o noveli ZIZ-E – 48/9/mn

D

Varstvo javnega reda in miru – 10/6/č

Zvonko Fišer
Zahteva za sodno varstvo – 39-40/II/pril

Matija Damjan

Benjamin Flander

Vpliv tujega stečaja na izvršbo v Sloveniji – 22/6/č

Pamflet: kdo se boji filozofije prava – 44/31/zap
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Damijan Florjančič

Janja Hojnik

Izbira, odmera in izrek kazenskih sankcij – 2/VI/pril
Sojenje ali uradovanje? – 6/14/č

Čezmejna združitev gospodarskih družb v EU – takoj? – 12/6/č
Omejevanje dostopa blaga na trg drugih držav članic EU –
27/6/č
Socialna varnost napotenih delavcev v EU – obrazec E 101 –
44/XI/pril
Tekmovanje iz pogajanj – 24-25/33/zap
Vpliv prava ES na čezmejne igre na srečo – 38/6/č

G
Primož Gabrič
Uvod v pravoznanstvo – 17/34/prik

Franci Gerbec
Veš, poet, svoj dolg?! – 5/3/uv

Teodora Glušič – Terbovc
Ali smo sodniki pripravljeni? – 22/28/č
Nekaj pomislekov k predlagani reformi – 43/II/pril
Tožba na vpis lastninske pravice na dolžnika (peti odstavek
168. člena ZIZ) – 35/19/č
ZZZDR in korist otroka – novelama iz leta 2001 in 2004 ob rob
– 23/II/pril

Darja Golob – Koritnik
Javnost toži, javnost sodi – 43/18/zap
Mala velika reforma – 43/21/zap

Borut Holcman
Zemljiškoknjižno pravo – 3/26/prik

Bogomir Horvat
Nepremoženjska škoda po novem hrvaškem ZOO – 2/20/č
Odškodninska odgovornost delodajalca za kršitve pravic iz
delovnega razmerja – 19-20/II/pril

Nika Hudej
Pomanjkljiva ureditev – 43/18/zap
Ustava – produkt in birič politike – 41-42/26/zap

I
Albin Igličar

Primož Gorkič
Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (1) – 28/13/č
Pregled, preiskava in garantna funkcija sodišč (2) – 29-30/20/č
Usoda gradiva iz predkazenskega postopka – 45/II/pril
Zakon o prekrških – 24-25/32/prik

Čemu in kako naj bo reformiran študij prava? – 34/19/č
Na robovih čiste teorije prava /Leonard Pitamic/ – 6/24/prik
Ob iztekanju roka za ureditev predhodnega zakonodajnega
referenduma – 3/6/č
Zakonodajna suverenost v pogojih polnopravnega članstva
Slovenije v EU – 23/9/č

Anita Goršek
Dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv –
21/II/pril
Izjava volje o posmrtnem darovanju delov telesa – 12/8/č
Mobilni klubi – pravna spornost včlanjevanja – 28/6/č

Štefan Gostič
Bolniškega staleža ne morejo nadzorovati varnostniki – 38/14/č

Jože Ilc
Amortizacije menice in drugih vrednostnih papirjev – 10/II/pril

Marko Ilešič
Mednarodna mreža sodišč – med hierarhijo in sodelovanjem –
1/3/uv

Tjaša Ivanc

Mato Gostiša

Pristojnosti slovenskih občin – 4/24/prik

Odpraviti institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
– 46/18/č

Šime Ivanjko

Marjana Grašič
Kdaj bomo v Sloveniji dobili power of attorney? – 46/17/č

Đorđe Grbović
Simptom oblasti – 29-30/32/č

Neučinkovito pravno varstvo pred medijskim sojenjem – 37/13/č
Vzajemna in Aktiva Invest – izgubljeni občutek za idejo prava in
pravičnosti – 4/3/uv
Za gibčnejši program izobraževanja – 36/22/č
Za moralo v podjetniški igri – 41-42/22/zap

Janez Gregorič

J

Onkraj meja pojasnilne dolžnosti – 36/14/č

Tone Jagodic

Jože Gregorič

Zasedanje Mednarodnega združenja za športno pravo bo v
Sloveniji – 1/21/č

Lastnina mineralnih surovin – 3/16/mn

Vid Jakulin
Anton Grilc
Pogodbeni in sodni postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– 26/II/pril
Sojenje brez nepotrebnega odlašanja – 23/18/vo
Stavbna pravica na državnem ali občinskem zemljišču – 34/13/č

Valerija Jelen – Kosi

Manja Grosek

Sodni zaostanki in ARS – 34/27/č

Kdo bi odškodninsko odgovarjal, če bi teroristi na letalih napadli
v Sloveniji? – 36/17/č

Hinko Jenull

Barbara Gruden
Interesi pri izdaji gradbenega dovoljenja na lokalni ravni –
38/V/pril

H
Raj Hartner
Pomen dela na daljavo za zagotavljanje večje svobode dela in
zdravega življenja – 47/II/pril

Beti Hohler

36

Mednarodno kazensko pravo – 5/26/prik
Nova konvencija Sveta Evrope o protipravni premoženjski koristi
– 18/V/pril
Zastaranje izvršitve kazni – 6/10/č

Vloga islama v mednarodnem javnem pravu – 18/15/č

Dežela sodnikov – 18/20/č
Državno tožilstvo med gonjo in pregonom – 31-32/27/č
Na uro ali na akord? – 2/29/č
Oblast je naša – 45/35/č
Prenagljeno spreminjanje zakona o prekrških – analiza predloga
novele ZP-1C – 5/II/pril
Sodnik med politiko, etiko in pravom – 39-40/15/č
Sodniški »sužnji« – 23/3/uv
Sodstvo brez oblasti – 6/23/č
Sreče, zdravja … pa dobrih ustavnih sodnikov! – 49-50/35/č
Ujetniki papirnatih krogov – 24-25/21/č
V prvi vrsti grejo naši ... – 12/31/č
Za koga bi glasovali, če bi bile prihodnjo nedeljo pravosodne
volitve? – 37/20/č
Za programsko in kadrovsko prenovo ZDPS – 1/13/mn
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Zahteva za varstvo zakonitosti v postopku zaradi prekrška –
35/II/pril
ZP-1C, D, E … in druge zakonske nadaljevanke – 14/3/uv

Avtorsko kazalo

S sklonjeno glavo naproti dnevu človekovih pravic – 46/3/uv
Sporno spreminjanje zakona o azilu – 2/3/uv

Lidija Koman – Perenič
Petra Jere

Je sodba brez podpisa sodnika sploh sodba? – 34/6/č

Prepoved prodaje od vrat do vrat – 35/17/č
Vloga družine pri izvrševanju pravice do prostega gibanja –
14/6/č

Polonca Končar

Tone Jerovšek
Kako daleč je do pokrajin? – 22/3/uv

Alenka Jerše
Svet ZN za človekove pravice – 11/17/č

Franci Ježek
Hipnoza in pregon kaznivih dejanj – 28/30/č
Spletni forumi kot zavezanci po ZEPT – 35/16/č

Miha Juhart
Bolonjski špageti – 41-42/20/č

Jernej Juren
Prevelik pripad zadev na vrhovno sodišče – 28/29/č
Širitveni blues – 12/30/zap

Maja Jurić
Urejenost ali zmeda v pravnih aktih na filmskem področju –
9/13/č

Miran Jus
Zaveze pri posojilnih pogodbah – 3/V/pril

K
Bećir Kečanović
Skrbno načrtovanje postopkov in preiskovanje nepravilnosti v
represivnih organih in službah – 35/23/č
Slabljenje javne varnosti – kriza med politiko in pravom –
19-20/17/mn
Še o prezrtem sporočilu iz Strasbourga – 46/20/č
Ugotavljanje istovetnosti in potreba po konceptu policijskega
prava – 13/16/č
Urejanje javne varnosti v lokalni skupnosti – 45/17/č
Ustavimo nasilje na delovnem mestu! – 49-50/22/č

Tomaž Keresteš
Temelji prava in pravne ureditve – 18/32/prik

Karmen Kern – Pipan
O pravnih vprašanjih postopka podelitve priznanja RS za
poslovno odličnost – 6/II/pril

Urška Kežmah
Prenova ZGD-1 – 21/29/inf

Robert Kleindienst
Čemu služijo privilegiji na finančnem trgu? – 43/33/č
Kako zaščiteni so drobni vlagatelji v delnice? – 19-20/34/č
Koliko pretekle donosnosti prenese investitor? – 31-32/38/č
Moški potrebujejo na borzah večjo zaščito od žensk – 23/34/č
Posledice predpisov, ki varujejo preveč – 38/33/č
Razumemo naložbeno tveganje? – 35/34/č
Strokovni nasvet ni nujno tudi dober nasvet – 49-50/36/č
Več informacij vlagateljem res koristi? – 27/34/č

Goran Klemenčič
Boj se Danajcev, ki prinašajo darila ... – 12/3/uv
Matko proti Sloveniji – prezrto sporočilo iz Strasbourga –
45/3/uv

Gregor Klun
Kaj je copyleft – 37/9/č
Pirati s severa – 44/16/č

Mitja Kocmut
Kako naprej? – 41-42/25/zap
Nujnost sprememb – 41-42/23/zap

Neža Kogovšek
Analiza ukrepa preselitve ambruških Romov – 43/13/č

Temelji obveznega zdravstvenega zavarovanja /Grega Strban/ –
9/30/prik

Kristijan Anton Kontarščak
Ali lahko skupščina delniške družbe spreminja sklepe
predhodnih skupščin? – 44/14/č
Dematerializacija v nejavnih družbah – 43/8/č
Obvezna dematerializacija delnic v skladu z ZGD-1 – 24-25/13/č
Pravni postopki v zvezi z zamenjavo oblike delnice – 13/17/č
Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu –
39-40/20/č
Sprememba sedeža in poslovnega naslova d.o.o. – 45/22/vo
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili – 27/29/prik
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili – 45/30/prik
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic – 26/11/č

Boštjan Koritnik
Biometrični potni listi – 33/31/č
Boj proti davčnim utajam – 43/37/inf
Boj proti piratstvu – 27/35/inf
Da tuji jezik ne bo več ovira – 37/37/inf
Do pokrajin z zakonom – 21/21/inf
Dogodki – izjave od 21. aprila do 8. maja – 17/36/inf
Dogodki – izjave od 9. do 15. maja – 18/36/inf
Dogodki – izjave od 16. maja do 22. maja – 19-20/36/inf
Dogodki – izjave od 23. maja do 5. junija – 21/36/inf
Dogodki – izjave od 6. do 12. junija – 22/36/inf
Dogodki – izjave od 13. do 19. junija – 23/36/inf
Dogodki – izjave od 20. do 26. junija – 24-25/36/inf
Dogodki – izjave od 27. junija do 3. julija – 26/28/inf
Dogodki – izjave od 18. do 24. julija – 29-30/40/inf
Dogodki – izjave od 25. julija do 21. avgusta – 31-32/40/inf
Dogodki – izjave od 22. do 28. avgusta – 33/36/inf
Dogodki – izjave od 29. avgusta do 4. septembra – 34/36/inf
Dogodki – izjave od 5. do 11. septembra – 35/36/inf
Dogodki – izjave od 12. do 18. septembra – 36/35/inf
Dogodki – izjave od 19. do 25. septembra – 37/34/inf
Dogodki – izjave od 26. septembra do 2. oktobra – 38/34/inf
Dogodki – izjave od 2. do 9. oktobra – 39-40/42/inf
Dogodki – izjave od 10. do 23. oktobra – 41-42/38/inf
Dogodki – izjave od 24. oktobra do 6. novembra – 43/34/inf
Dogodki – izjave od 7. do 13. novembra – 44/33/inf
Dogodki – izjave od 14. do 20. novembra – 45/37/inf
Dogodki – izjave od 21. do 27. novembra – 46/37/inf
Dogodki – izjave od 28. novembra do 4. decembra – 47/33/č
Dogodki – izjave od 5. do 11. decembra – 48/33/č
Dogodki – izjave od 12. do 18. decembra – 49-50/37/inf
Doma v Evropi – 39-40/44/inf
DZ na spletu (in satelitu) – 31-32/39/inf
E(nostavni) davki – 26/27/inf
Enotna davčna stopnja pozabljena – 34/29/č
Evropa na obisku – 45/34/č
Evropski ombudsman – 47/36/inf
Evropski pravni prostor in izvršba – 37/29/č
Fleksibilnost zahteva spremembe – 44/18/zap
Humanitarna intervencija v mednarodnem pravu – 10/28/č
Investicijski skladi na Britanskem otočju – 13/28/č
Investicijski skladi na Cipru – 5/24/zap
Investicijski skladi na Češkem – 6/22/č
Investicijski skladi na Danskem – 7-8/21/č
Investicijski skladi na Finskem – 10/32/č
Investicijski skladi na Madžarskem – 19-20/32/č
Investicijski skladi na Malti – 21/32/č
Investicijski skladi na Nizozemskem – 23/32/č
Investicijski skladi na Poljskem – 24-25/27/č
Investicijski skladi na Portugalskem – 27/32/č
Investicijski skladi na Slovaškem – 26/24/č
Investicijski skladi na Švedskem – 31-32/32/č
Investicijski skladi v Avstriji – 2/26/č
Investicijski skladi v Belgiji – 3/22/č
Investicijski skladi v Estoniji – 9/16/č
Investicijski skladi v Franciji – 11/23/č
Investicijski skladi v Grčiji – 12/32/č
Investicijski skladi v Italiji – 15-16/30/č
Investicijski skladi v Latviji – 14/30/č
Investicijski skladi v Litvi – 17/30/č
Investicijski skladi v Luksemburgu – 18/19/č
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Investicijski skladi v Nemčiji – 22/32/č
Investicijski skladi v Španiji – 28/32/č
Javna uprava iz naslanjača – 23/35/inf
Kdo pravi, da smo pravniki »zapeti« – 36/32/zap
Kdo, kaj, zakaj … o Evropski komisiji – 46/40/inf
Klik do ustavnega sodišča – 22/35/inf
Kolektivne naložbene sheme – 1/28/č
Kot v starem partijskem sistemu – 43/20/zap
Lokalne volitve 2006 – 38/30/prik
Mednarodni denarni sklad – 28/35/inf
Mednarodno kazensko sodišče – 34/35/inf
Nekaj pogledov na pravno ureditev varstva živali pred mučenjem
– 7-8/II/pril
Nespoštovanje odločb US je stalnica – 31-32/34/č
Nove tehnologije in objava zakonodaje – 36/28/č
Novi zakon o prevzemih – 44/30/zap
O prenovljenem ZGD-1 – 21/28/č
O sodnikih za določen čas – 19-20/19/inf
Politična vprašanja politikom – 3/24/č
Predlog sprememb ZIZ – 33/33/č
Prekrškovno pravo – 21/35/inf
Preprečevanje pranja denarja – 18/21/č
Pri dobri poravnavi zadovoljnih ni – 18/30/č
Pričakovati je več pravdnih sporov – 29-30/33/č
Projekt Avalon – 24-25/35/inf
Prvi Dnevi prekrškovnega prava – 21/29/č
Raziskave in EU – 33/35/inf
Reforme in predsedovanje EU – 37/26/zap
Rekonstrukcija pravne države – 48/24/inf
Slovenija sredi reform – 22/29/zap
Socialno varstvo – 19-20/35/inf
Spletna varnost – 38/37/inf
Spletni smerokaz – domena »EU« – 18/35/inf
Strokovnost + Wikipedija = Citizendium – 45/40/inf
Strožje kaznovanje žrtvam ne pomaga – 15-16/19/č
Trend odpovedovanja KP – 41-42/32/zap
Uncyclopedia – 49-50/40/inf
Ustavno sodstvo in pravo EU – 38/26/č
Varstvo intelektualne lastnine – 36/34/inf
Več vračila dohodnine za višji DDV – 29-30/6/č
Virtualni evropski poslanec – 44/36/inf
Virtualno MDDZS – 35/35/inf
Za promocijo mediacije – 35/30/č
Za uradnike iz novih članic EU – 29-30/37/inf
Zbližanja stališč ni bilo – 12/22/zap
Zlata obletnica dveh inštitutov pri PF – 49-50/34/č
Znanost za javnost – 41-42/41/inf

Damjan Korošec
Mednarodna kazenska sodišča in človekove pravice – 46/30/č
Roxin: Kazensko pravo – splošni del – 31-32/36/prik
Sestrelitev ugrabljenega civilnega letala – 7-8/22/odl
Zakon o pacientovih pravicah – predlog v javni obravnavi –
13/6/č
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Marko Krajnc
Tekmovanje iz prava EU – 10/34/zap

Urška Krajšek
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici – 46/12/č

Simona Kralj – Zatler
Dostop do medijev in ustavno zagotavljanje pravice do odgovora
in popravka – 21/6/č

Suzana Kraljić
Novela ZSDP-B: korak k izboljšanju? – 22/15/č
Pogodba o dosmrtnem preživljanju – 17/8/č
Reforma družinskega prava – 11/34/prik

Jerca Kramberger
Že tretjič o mednarodni pristojnost – 26/22/č

Urška Kramberger – Korošec
Bančna skrivnost – 21/15/č

Janez Kranjc
(Bolonjska) reforma pravnega študija – 28/18/č

Matevž Krivic
Kako plačevati in nadzirati sodnike v pravni državi? – 15-16/3/uv

Andrejka Krumpak
Ali potrebujemo poseben evidence za spolne delikte? –
49-50/18/č

Sonja Kuhar
Neenaka obravnava avtorskih honorarjev – 33/6/č

Jože Kuhelj
Osnova za plačilo prispevkov za dokup zavarovalne dobe –
6/16/vo

Bojan Kukec
Odvetniška šola in skupščina OZS – 17/35/zap
Odvetniška zbornica Slovenije – odlomki iz zgodovine –
22/30/prik
Steel in Morris proti Združenemu kraljestvu – 4/22/odl
Usposabljanje makedonskih odvetnikov – 23/28/zap

L
Roman Lavtar
Dokumenti Sveta Evrope o lokalni samoupravi – 2/31/prik
Naloge občinskega redarja – nov pravilnik – 6/11/č
Še ena sprememba zakona o lokalnih volitvah – 1/6/č

Tatjana Kotar

Marko Legat

Tek zamudnih obresti od stroškov pravdnega, nepravdnega in
izvršilnega postopka – 36/11/č

Še O knjigi Novi Zakon o upravnem sporu – 49-50/30/mn

Benjamin Lesjak
Kristina Kotnik – Šumah
Neposredna uporabljivost prava EU in dostop do informacij
javnega značaja – 27/9/inf

Blog: odgovorna sta pisec in gostitelj – 48/16/č
Zapleti pri prirejanju iger na srečo po internetu – 39-40/18/č

Alenka Leskovic
Matjaž Kovač
Varstvo zaupnosti podatkov ponudnikov pri vpogledu v
ponudbeno dokumentacijo – 38/16/č

Polona Kovač
Imenovanje in označevanje naselij, ulic in stavb po novem –
47/6/č
Interesi pri izdaji gradbenega dovoljenja na lokalni ravni –
38/V/pril
Načela davčnega postopka – 29-30/8/č
O pravnih vprašanjih postopka podelitve priznanja RS za
poslovno odličnost – 6/II/pril

Blaž Kovačič
Je ZENPP v neskladju z ustavo? – 14/13/č
Pomanjkanje poguma pri odločitvi o pobudi za oceno ustavnosti
ZENPP – 37/15/č

Časovni parameter – 22/19/č
Kam bi del? – 48/31/č
Ne tič ne miš – 41-42/36/č
Notarji v primežu – 36/24/č
Ob 60-letnici Uradnega lista – 35/3/uv
Od bitke do vojne – 10/31/č
Vlada versus sodstvo – 3/27/č
Zakoni za uporabnike – 28/20/č
Zbogom Poročevalec! – 15-16/23/č

Zala Lešnik
Pogoji za dovolitev vknjižbe in predznamba – 7-8/13/č
Vpisi predznamb in zaznamb v zemljiško knjigo – posebnosti in
dileme – 26/XVII/pril
Zastavna pravica /Matjaž Tratnik/ – 34/32/prik
Zaznamba spora – 2/11/č

Jure Levovnik
Lilijana Kozlovič – Korenika
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Uradni jezik v upravnem poslovanju – 6/V/pril

Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri –
18/9/č
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Mateja Likozar – Rogelj

Tomaž Marušič

Okoljevarstveno dovoljenje – inšpekcijski nadzor – 21/14/č

Obratovanje smučišč in neorganiziran smučarski prostor –
3/19/č

Nataša Logar
*Gre se za to, da ni napak? – 22/31/č
*V roku X-ih dni od meseca aprila do dne 15.5.2020 –
41-42/33/č
A. B., univ. dipl. … – 43/29/č
Ali znam povedati tudi krajše? – 31-32/35/č
Bolnica ali bolnišnica, krotitelj ali krotilec? – 14/33/č
Dan, dne, na dan, z dne – 39-40/37/č
Evrski kovanec ali evrokovanec? – 44/29/č
Grem na Dolenjsko. – Od kod prihajam? – 19-20/31/č
Hoditi po in čez progo ...? – 34/31/č
Je s tega vidika besedilo poljudno ali poljubno? – 33/31/č
Je slika v okvirju ali okviru? – 23/31/č
Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (1) – 26/23/č
Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (2) – 27/31/č
Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (3) – 28/31/č
Kaj se lahko naučim iz tujih napak? (4) – 29-30/35/č
Kdo je Čezlužec, kaj je RAPšeren in kje je nižek? – 5/25/č
Kje se lahko kregamo, kje pa samo jezimo? – 3/25/č
Kje sta primerni besedi absolutum in simonija? – 15-16/33/č
Koliko liber stane dlančnik? – 4/25/č
Limonin ali limonov jogurt? – 21/31/č
Nepremičninska prodajna pogodba (I.) – 47/29/č
Nepremičninska prodajna pogodba (II.) – 48/29/č
Nepremičninska prodajna pogodba (III.) – 49-50/33/č
Nevtralnost napram osebnemu stilu? – 37/31/č
Novak Marija, ga. doktor – 45/33/č
Pogled nazaj in naprej – 38/29/č
Privatni ali zasebni? – 36/31/č
Res samo s starši, ne pa s staršema ali s staršem? – 13/33/č
Slovenistika in pravo ob Uvodu v pravno pisanje – 9/33/č
Unija, Parlament in Ur. l. – 46/33/č
V kotičkih in na obronkih jezika – 2/27/č
Ves svet ali cel svet? (1) – 17/31/č
Ves svet ali cel svet? (2) – 18/31/č
Vprašal me je: »Ali znaš premi govor?« – 24-25/31/č
Znate smučarajati, poznate kakšen 3k? – 11/33/č

Sašo Matas
Pomen in meje neposrednega učinka direktiv v pravnih redih
držav članic EU v luči postopkov oddaj javnih naročil –
17/II/pril

Gregor Maučec
Pravica državljanov EU do prostega gibanja in prebivanja na
ozemlju držav članic EU – 27/II/pril

Matija Mauhler
Odškodnina za uničeno stvar, odvzeto na nedovoljen način –
3/II/pril

Tomaž Mavri
DURS in 306. člen ZUP – 38/17/č
Neurejeno zemljiškoknjižno stanje in nepremičninska izvršba –
33/9/č
Revizija in vrednost spornega predmeta – 48/11/č

Vida Mayr
Smo kar pozabili na 44. člen ZUstS – 47/9/č

Barbara Mazovec
Problematičnost dokazovanja sile, grožnje in zvijače po 5. členu
ZDen – 34/16/č
Razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo –
47/16/č

Jože Mencinger
Mantra zdajšnjega časa – 17/3/uv

Aleš Mercina
Preizkusni kamen demokracije – 49-50/29/č

Tina Metelko
Upravičenost spontanih klicev podjetij iz drugih držav članic? –
5/19/odl

Matija Longar

Drago Mežnar

Domneva nedolžnosti – 48/22/č
Izpodbijanje očetovstva – 39-40/28/odl
Neizvrševanje odločitev sodišča (stare devizne vloge) –
46/24/odl
Oddaja v samico – 33/29/odl
Osebni pregled obiskovalcev v zaporu – 43/26/odl
Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku – 17/26/odl
Podaljševanje pripora – 29-30/29/odl
Pravica do sojenja v razumnem času – 14/28/odl
Pravica dostopa do (vrhovnega) sodišča – 35/29/č
Prisilno pridržanje v psihiatrični bolnišnici – 24-25/26/odl
Razkritje osebnih podatkov ter odškodnina zaradi protipravne
preiskave – 37/23/odl
Skrbništvo in stiki z otroki – 22/26/odl
Upravičeno pričakovanje za pridobitev premoženja –
19-20/24/odl

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga –
36/II/pril
Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim
zaposlovanjem – 48/VI/pril

Maja Lukan – Lapornik
Vrtec – cenovno ugodna rešitev varstva? – 15-16/12/č

Gregor Miklič
Novela ZDR in sindikati – 28/16/č

Jure Mikuž
Električni mrk – 45/36/č
Informiranje investitorjev ob spreminjanju zakonodaje – 22/34/č
Nadzor delovanja trgov vrednostnih papirjev pri mednarodnih
poslih – 26/26/č
Nakupovalna mrzljica – 47/32/č
Nas čaka mirna borzna jesen? – 34/34/č
Poročanje pri poslih z vrednostnimi papirji za račun povezanih
oseb – 29-30/38/č
Se država umika iz gospodarstva? Ne bi rekel … – 41-42/37/č
Telekom gre na borzo. In kaj bo z njegovo ceno? – 37/33/č
Vpliv nacionalizacije naftnih črpališč v Južni Ameriki na ceno
bencina v Sloveniji – 18/34/č

M

Klemen Mišič

Janko Marinko

Javna varnost in varstvo osebnih podatkov – 33/11/č

Očitno neutemeljeno pravno sredstvo – možnost poenostavljene
rešitve – 36/19/č
Trpki nauki zadeve Outreau? – 22/II/pril

Aleksandra Mitić

Drago Marinkovič

Pavla Mlinarič

Spremembe postopka o reševanju pritožb zoper policiste –
5/12/č
Vloga priče v postopku reševanja pritožb zoper policiste –
36/21/č

Mobing – 12/19/č

Miša Markovič
Izkoriščanje mineralnih surovin – kaznivo dejanje po 211., 212. in
333. členu KZ – 7-8/8/č
Tatvina mineralnih surovin – organiziran kriminal? – 19-20/9/č

Zaveze podjetij na podlagi 9. člena Uredbe Sveta št. 1/2003 –
2/14/č

Dolores Modic
E-sodstvo – realnost ali utopija? – 46/26/č
Išče se iudex suspectus – 31-32/9/č
Priložnost za renesanso ameriškega vrhovnega sodišča? –
37/25/č
Scordino in mi – 22/VII/pril
Ustavna reforma 2005 v Veliki Britaniji – 5/22/č
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Miroslav Mozetič

Mitja Novak

Sporno zadržanje izvrševanja zakona o trgovini? – 9/15/č
ZLV-F in odločba ustavnega sodišča št. U-I-49/06 – 26/15/č

Študij prava na Slovenskem – 23/28/zap

Polona Mozetič
Policijsko nasilje in kazenski postopek – 47/10/č

Povečanje vrednosti nepremičnine zaradi novih investicij po
ZDen – 5/11/č

Andreja Mrak

Vlasta Nussdorfer

Preverjanje identitete na pošti – 15-16/21/vo
Še o spremembah zakona o azilu – 4/9/č
Vpogled v izdana zdravila – 11/10/č

Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev – 22/17/č

Jasna Murgel
Pomanjkljiva implementacija paktov ZN o človekovih pravicah v
Sloveniji – 2/19/č
Preprečevanje oziroma odprava diskriminacije je predvsem
naloga države – 47/15/č

Mihael Nunčič

P
Marijan Pavčnik
Herkules Lukenda in dostojanstvo sodstva – 11/3/uv
Nasprotujoča si izpeljava – 39-40/21/č
Nevarnost zdrsa – 31-32/24/č

Sašo Murtič

Tomaž Pavčnik

Odločitev po 28. členu ZPol kot podlaga za druge zahtevke –
14/15/č
Vloga priče v postopku reševanja pritožb – 34/18/č

Delna razveljavitev 1060. člena OZ – neenak položaj dolžnikov –
11/6/č
Iustitia in njena tehtnica – 4/21/č
Kdo se boji črnega moža? – 38/32/č
Metelkova – 33/22/č
Ministra in sekretar v zavetju žanra – 14/23/č
Nacionalka – 47/31/č
Prepovedano sonce – 21/21/č
Prilika o nekem pravdnem spisu – 45/32/č
Skepsa – tudi do samega sebe – 9/23/č
Sodniško kladivo – 27/3/uv

Ana Mušič
V znanju prava EU drugi na svetu – 18/28/zap

Aleksij Mužina
Reforma prava javnih naročil – 38/3/uv
Uporaba direktiv po 31. januarju 2006 – 2/8/č

N

Boštjan Pavec

Branka Neffat

Marko Pavliha

Davčne novosti – 6/26/zap
Dostop do informacij – 12/34/inf

Basen o veverici ali »lastna hvala se pod mizo vala« – 45/6/mn
John Grisham: Nedolžen človek – 49-50/31/prik
O reformi ustavnega sodišča – 48/6/č
Študij prava za študente in prakso, ne za politike! – 27/20/č

Sebastian Nerad

Določanje višine preživnine za otroka – 12/VI/pril

Politična odgovornost – 19-20/30/prik

Milan Pavliha
Aleš Novak
Čista teorija prava /Hans Kelsen/ – 9/32/prik

Marko Novak
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Akontacija dohodnine – 36/32/č
Alternativno reševanje sporov – 31-32/37/č
Checks and balances – 34/33/č
Government – 22/33/č
Izbris obsodbe – 4/17/č
Javni uslužbenec in funkcionar – 19-20/33/č
Javno naročilo – 10/35/č
Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar – 38/28/prik
Militant democracy – 33/33/č
Načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka – 7-8/35/č
Načelo oportunitete – 35/33/č
Odpravnina – 21/33/č
Overjanje – 27/33/č
Posest – 48/30/č
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja – 2/25/č
Pravna pomoč – 14/35/č
Pravni pouk – 13/35/č
Pravniški državni izpit – 11/35/č
Prelomni primer – 17/33/č
Pridržanje – 15-16/35/č
Pritiklina – 46/34/č
Razpustitev in razrešitev – 44/30/č
Redni (celotni) in skrajšani postopek – 41-42/35/č
Rejništvo – 23/33/č
Revizija – 6/27/č
Rubež – 1/23/č
Sovražni govor – 12/35/č
Vročanje – 5/27/č
Vzgojni ukrep – 38/31/č
Začasno zadržanje – 9/35/č
Začetni znaki pri citiranju I – 24-25/33/č
Začetni znaki pri citiranju II – 26/25/č
Zakonik – 29-30/37/č
Zapisnik – 3/23/č
Zapisnik II – 18/33/č
Zmota in napaka – 28/33/č

Marginalizacija in diskriminacija starejših – 7-8/15/č

Mirko Pečarič
Razkrivanje nepravilnosti – pro bono publico? – 15-16/15/č

Metka Penko – Natlačen
Delodajalski pogled na spremembe ZDR – 27/17/č
Izzivi kolektivnega dogovarjanja v gospodarskih dejavnostih –
29-30/16/č

Barbara Perne
Še o problematiki zastojev v izvršbi – 34/10/č

Vili Perner
Prenova revizijske stroke? – 10/V/pril

Sara Pernuš
S tujih knjižnih polic – 45/31/inf
S tujih knjižnih polic – 46/31/inf
S tujih knjižnih polic – 47/27/inf
S tujih knjižnih polic – 49-50/30/inf
S tujih knjižnih polic – 48/27/inf
Stabiliziranje sistema? – 14/32/č

Boštjan Petauer
Dvakratni regres in obdavčitev – 46/21/vo
Jubilejna nagrada – 33/21/vo

Milan Petek
Sveta preproščina in pravna logika – 27/15/č

Damijana Peterlin
Teorija in praksa zaposlovanja invalidov – res razlika? – 5/17/č

Irena Peterlin
Določanje meje na morju – 11/II/pril

Dragan Petrovec
Hvalnica norosti – 10/3/uv
Leposlovje in kriminologija /Marija Milenković/ – 2/30/prik
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Policija, smrtna kazen in ustava – 24-25/17/č
Prisega domovini – 45/20/č

Zoran Pevec
Znanje jezika in pravno pisanje – 4/26/prik

Matevž Pezdirc
Kaznivo dejanje genocida – 21/16/č

Nataša Pirc – Musar

Avtorsko kazalo

Saša Prelič
Gospodarsko pogodbeno pravo – 39-40/38/prik
Nekatere posledice zaradi odpoklica člana uprave delniške
družbe – 17/6/č
Ob sprejetju ZGD-1 – 13/3/uv
Omejitev zastopniških pooblastil uprave delniške družbe –
7-8/10/č
Prenehanje mandata članov nadzornega sveta d.d. – 26/10/č
Sodelovanje povezanih oseb v dokapitalizaciji (75. in 76. člen
ZPre-1) – 41-42/9/č

Neodvisni nadzor in varstvo osebnih podatkov – 35/6/č

Rajko Pirnat
Bolonjska reforma in pravni študij – kriza ali priložnost? –
28/3/uv
O knjigi Novi Zakon o upravnem sporu mag. Boštjana Tratarja –
48/26/prik

Tanja Pirnat
Homeopatija in homeopatska zdravila – 46/9/č
Razmerje med 47. in 90. členom ZDR – 43/16/č

Viktor Planinšec
15 mariborskih srečanj medicincev in pravnikov – 13/30/zap
Kolektivni delovni spori – 35/32/zap
Pacientove pravice – objektivna neodvisnost pritožbenih organov
– 14/18/č
»Ta šmira sodbe, drugi sklepce za male in velike tepce …« –
27/30/č
Zakon vendarle ureja komplementarno – alternativno medicino –
11/8/č
Zapleti v medicini – 9/21/č

Andreja Primec
Uporaba okvirnih sporazumov v postopkih oddaje javnih naročil
– 1/10/č

Maja Pruša
Napoved pritožbe v rednem sodnem postopku o prekršku –
46/6/č

R
Iztok Rakar
Etično upravljanje občin – 48/28/prik
Zaslišanje stranke v upravnem postopku – 15-16/14/č

Andraž Rangus
Izboljšanje prenosljivosti pravic iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja – 10/17/č
Spremembe ZPIZ in razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja
v EU – 31-32/17/č

Peter Podgorelec

Alenka Ratnik

Izpodbijanje sklepov družbenikov pri d.o.o. – 19-20/11/č
Posojila med družbo in družbeniki – 35/11/č

Vplačilo četrtine osnovnega vložka pred prijavo za vpis d.o.o v
sodni register – 15-16/10/č

Jernej Podlipnik

Martina Repas

Osebnostne pravice in šport – 7-8/32/prik
Reševanje kolektivnih delovnih sporov in kadrovska funkcija –
19-20/28/zap

Kdaj nepooblaščena uporaba znamke ne pomeni kršitve? –
14/8/č

Mitja Podpečan

Ciril Ribičič

Kaznovan s popustom – 48/17/č
Komunikacijski milijoni – 45/15/zap
Veliki brat je v vaši pisarni – 37/VI/pril

Ločena mnenja in varstvo človekovih pravic – 41-42/VIII/pril
Položaj slovenske ustave po vključitvi v EU – 29-30/II/pril
Se Sloveniji končno obeta regionalizacija? – 1/8/č

Peter Pogačar

Maja Rijavec

Direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno
pokojninsko zavarovanje – 5/15/č
Starostna pokojnina – zavarovalna doba s povečanjem –
6/17/vo

Spremembe direktive o organizaciji delovnega časa – 10/15/č

Borut Pogačnik
Parkinsonova bolezen v pisavi – 17/17/č

Jure Pogačnik
Kršitve predpisov v obstoječem sistemu obveznega cepljenja –
49-50/6/č

Janez Pogorelec

Vesna Rijavec
Vpis sprememb pri terjatvi, zavarovani s hipoteko, v zemljiško
knjigo – 31-32/6/č

Gordana Ristin
Približevanje prava z mediacijo – 37/3/uv

Janja Roblek
48. kongres Svetovnega sodniškega združenja – 6/19/zap
Neznosna lahkost spreminjanja ustave – 18/3/uv

Zakoni za desetletje? – 26/3/uv

Ivan Robnik

Ada Polajnar – Pavčnik

Sodno varstvo v sporih iz aktivne politike zaposlovanja –
21/18/č
Spremembe ZDR glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi –
31-32/II/pril

Ne presajajmo nekritično tujih ureditev – 35/24/č

Irena Polak – Remškar
Ovire za pravočasno opravičitev predznambe – 29-30/12/č
Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe –
neusklajenost določb ZGD in SRS – 14/VII/pril

S

Vasilij Polič

Vasilka Sancin

Bele stavke ne priporočam – 13/20/č

Evropsko združenje za mednarodno pravo – 24-25/30/zap

Damjan Potparič

Jana Savković

Pravna zaščita evra – 19-20/15/č
Skupne preiskovalne skupine kot oblika institucionaliziranega
policijskega sodelovanja – 2/II/pril

Problematika zastojev v izvršbi – 29-30/14/č

Borut Požun
Omejenost jamčevalnih zahtevkov – 22/8/č
Še o omejenosti jamčevalnih zahtevkov – 29-30/18/č

Nina Scortegagna
Izpolnitev pogoja za upokojitev – dopusten razlog za prenehanje
delovnega razmerja? – 24-25/15/č
Študenti prava v Svetu Evrope – 17/32/zap
Uvod v pravno pisanje – 12/34/prik
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Liljana Selinšek

Andrej Šercer

Kumulacija odgovornosti odgovorne in pravne osebe za prekršek
– 23/14/č
Namesto diplome diplomski izpit – 38/21/č
Napadi na premoženje gospodarskih subjektov – 19-20/29/č
Sodobni izzivi za gospodarsko kazensko pravo – 18/II/pril
Širjenje pristojnosti EU v kazenskem materialnem pravu –
39-40/30/odl

Predlog sprememb in dopolnitev ZTVP-1 – 1/II/pril
Spremembe in dopolnitve kodeksa upravljanja javnih d. d. –
12/13/č

Miro Senica
Pogrešamo obvezno praktično usposabljanje – 33/20/č

Robert Senica
Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici – 46/12/č

Miha Šercer
Ali bo treba spremeniti zakon o zaposlitveni rehabilitaciji ali
prilagoditi prakso? – 2/13/č
Spreminjanje ZDR – 26/16/č

Martina Šetinc – Tekavc
Neugodno obravnavanje žensk v delovnem razmerju zaradi
nosečnosti ali materinstva – 27/27/odl
Zaposlitev za določen čas – diskriminacija na podlagi starosti –
19-20/26/č

Nataša Skubic
Oškodovanec v kazenskem pravu – 39-40/39/č
Redna in izredna pravna sredstva (I.) – 43/31/č
Redna in izredna pravna sredstva (II.) – 45/34/č
Redna in izredna pravna sredstva (III.) – 47/30/č
Sankcija – 49-50/34/č
Storilec kaznivega dejanja – 37/32/č

Mitja Širaj
Escrow dogovor – 35/14/č

Goran Šiška
Kaj velja? – 13/34/č

Borut Škerlj
Zoran Skubic
(Pre)velika vloga politike v državni upravi – 43/17/zap
Bo »velika reforma« tudi velik neuspeh? – 39-40/12/odl
Osebni stečaj – institut prihodnosti? – 37/11/č
Začetek obetavnega mozaika – 43/30/prik

Maja Smrkolj
Antidopinška pravila mednarodnega OK v luči konkurenčnega
prava ES – 29-30/31/č
Nepristojnost SES za stare zadeve iz novih držav članic –
35/27/odl
Nov korak k podvajanju evropskih standardov človekovih pravic?
– 10/26/odl
Pristojnost Sodišča ES za razlago mednarodnih pogodb –
39-40/32/odl
Računalniško vodeno iskanje profila – 21/27/odl

Iztok Starc
Enotirni sistem upravljanja v javnih zavodih – 17/10/č
Poklicna molčečnost v zdravstvu – 33/3/uv
Varstvo medicinskih podatkov v upravnih odločbah ZPIZ in ZZZS
– 3/15/č
Zapis zdravil na KZZ glede na varstvo osebnih podatkov –
31-32/14/č
Zdravstveni predpisi – 29-30/36/prik

Alenka Škrk
»Trajna avantura brez vrnitve« – 41-42/24/zap
Direktna ničnostna tožba v praksi – primer Slovenije – 28/11/č
Harmonizacija evropskega pogodbenega prava – 36/6/č
Ignorantia iuris Europae nocet! – 41-42/21/zap
Redna slovenska molzna krava – 46/28/zap

Katja Škrubej
Malefične svoboščine Ljubljančanov – 7-8/30/prik

Miha Šlamberger
Alternativno reševanje sporov med potrošniki in finančnimi
institucijami v EU – 18/11/č
EURO – preračunavanje in zaokroževanje – 44/II/pril
Izpodbijanje zavarovanja denarne terjatve, zavarovane z
zemljiškim dolgom v stečaju – 39-40/16/č
Menica – še vedno problemi in težave – 4/13/č
Menica in euro – 44/V/pril
Notarska maksimalna hipoteka – 23/12/č
Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije – 9/16/č
Sprememba hipoteke v zemljiški dolg – 24-25/10/č

Dušan Štrus

Borut Stražišar

Pomen in vloga dvodomnosti – 47/26/č

Novela zakona o zdravniški službi – novo odkrivanje Amerike –
10/12/č
Predlog ZGZ – nujnost ali prestižnost? – 4/6/č

Lovro Šturm

Grega Strban
Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV –
48/II/pril

Gregor Strehovec
Čakajoč obresti – 15-16/22/č
MiFID in razvrščanje strank (client categorisation) – 23/16/č

Š
Ljubica Šalinger
Registracija istospolnih partnerskih skupnosti v praksi –
23/VII/pril

Blaž Šaloven
Urejanje obratovalnega časa prodajaln – 31-32/12/č

Matjaž Šaloven
Uporaba biometrije pri zagotavljanju nacionalne in evropske
varnosti – 33/II/pril

Alenka Šelih
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Išče se iudex suspectus – 31-32/9/č

Prof. dr. Janez Kranjc – častni doktor Univerze v Poitiersu –
39-40/36/zap
Več obštudijskih dejavnosti – 39-40/22/č
Z zakonodajnim eksperimentom do boljših rešitev – 21/3/uv

Ob prvi obletnici projekta Lukenda – 49-50/3/uv

Dominika Švarc
»Nenaklepni genocid« v Bosni – 39-40/34/č
60 let po Nürnbergu – 4/17/č
Holmec ni za Haag – 15-16/17/č
Po zlorabi ljudstva še zloraba pravice – 44/17/č
Sodelovanje žrtev v kazenskem postopku – 11/30/č
Tragična cena bližnjevzhodnega konflikta – 31-32/22/č

T
Janez Tekavc
Pravno varstvo zoper odločitve državne revizijske komisije –
45/7/č

Andraž Teršek
»Ustavna«, ne parlamentarna demokracija – 43/32/mn
Doktrinarno neprepričljiva odločba US o oglaševanju odvetništva
– 12/11/č
Doktrinarno preozka razlaga ZDIJZ! – 19-20/21/mn
Ne (le) sprememba ZUS, ampak (tudi) opustitev dogem! –
26/18/mn
Portoroški dnevi … resnice?! – 13/22/mn
Predsednik in ustava – ponižanje in razžaljenje!? – 7-8/31/mn
Prekrškovno pravo in prekrškovna politika sta ogledalo pravne
kulture in identitete – 35/21/č
Svoboda kajenja ni temeljna človekova pravica – 27/13/č
Ustavna kriza se poglablja! – 34/21/mn
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Klemen Tičar

Adrijana Viler – Kovačič

Pravne možnosti pri zlorabah s programi za samodejno klicanje
– 6/6/č

Okoljevarstveno dovoljenje – 19-20/6/č
Vodilo za okoljske standarde – ISO 14001 IN EMAS –
21/30/prik

Luka Tičar
Je 47. člen ZDR sploh še smiseln?! – 45/18/č
Pogodbenost delovnega razmerja – 41-42/18/č
Veljavna delovna zakonodaja in vodenje stečajnih postopkov –
9/19/č

Anton Tomažič
Deset zares naj… pravnikov – 41-42/32/zap

Matej Tomažin

Rafael Viltužnik
Kdo lahko vozi šolske otroke? – 18/18/vo

Jožica Vindiš
Prehod na evro v računovodenju družb in uvedba kosovnih
delnic – 44/11/č
Preračun osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala
d.o.o. v evre – 23/6/č

Dovolj zanimanja za združenje malih delničarjev? – 28/34/č
Kaj nam pomaga corporate governance?! – 36/33/č
Kako legalno trgovati z notranjimi informacijami? – 39-40/41/č
Ko delnice podjetja ne kotirajo več na borzi – 46/36/č
Mali delničarji pogumneje na skupščine – 21/34/č
Različni interesi investicijskih skladov – 33/34/č
Usoda nasprotnih predlogov – 24-25/34/č
Zakaj slabi rezultati ne odnesejo direktorja? – 48/32/č
Zakon o prevzemih in zaščita malih delničarjev – 44/32/č

Simon Vindiš

Matjaž Tratnik

Regionalni ELMC prvič tudi v Ljubljani – 18/29/zap

Postavitev zapornice – 29-30/10/č
Služnosti v javno korist – 9/II/pril
Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo – 26/XIII/pril
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – 10/8/č

Metka Voler

Verica Trstenjak

Izterjava sredstev rezervnega sklada – 14/II/pril
Izvrševanje sklepov o izvršbi – 43/11/č
O predlogu sprememb in dopolnitev ZIZ (ZIZ-C)? – 3/11/č

Na pravniškem vrhu EU – samo skoraj vsakih 50 let? – 43/3/uv

Prekrškovno inkasantstvo ali družbeno sprejemljivo vedenje –
41-42/17/č

Patrick Vlačič
Predlog direktive o dostopu do trga pristaniških storitev –
3/17/č

Ana Vlahek

Zakonodajne novosti glede pirotehničnih izdelkov – 47/13/č

Dida Volk

Danilo Türk
Diskretni šarm dvojnosti – 34/3/uv

U

Boža Vončina
»Drobitev« državnih uprav v EU – 17/13/č
Pripravljalni akti EU – 31-32/21/č
Uradni list EU in prevajanje – 44/VIII/pril

Lucija Učakar

Rudolf Vouk

Nič več delniških parkirišč – 41-42/21/zap
Upravljanje delniških družb: corporate governance – 43/21/zap

Dvojezične table in normativna moč faktičnega – 31-32/3/uv

Lojze Ude

Alternativno reševanje sporov – 10/20/č
Denacionalizacijske zadeve pri okrajnih sodiščih – 7-8/33/č
Dogodki – izjave od 1. do 10. januarja – 1/32/inf
Dogodki – izjave od 10. do 16. januarja – 2/32/inf
Dogodki – izjave od 17. do 23. januarja – 3/28/inf
Dogodki – izjave od 24. do 30. januarja – 4/28/inf
Dogodki – izjave od 31. januarja do 6. februarja – 5/28/inf
Dogodki – izjave od 7. do 13. februarja – 6/28/inf
Dogodki – izjave od 14. do 21. februarja – 7-8/36/inf
Dogodki – izjave od 22. februarja do 7. marca – 9/36/inf
Dogodki – izjave od 7. do 13. marca – 10/36/inf
Dogodki – izjave od 14. do 20. marca – 11/36/inf
Dogodki – izjave od 21. do 27. marca – 12/36/inf
Dogodki – izjave od 28. marca do 3. aprila – 13/36/inf
Dogodki – izjave od 4. do 10. aprila – 14/36/inf
Dogodki – izjave od 11. do 20. aprila – 15-16/36/inf
Dogodki – izjave od 4. do 11. julija – 27/36/inf
Dogodki – izjave od 11. do 17. julija – 28/36/inf
Povečanje učinkovitosti sodstva – 6/20/č
Reforma izvršilnih postopkov – 10/21/č
Rekordno leto – 9/28/inf
SSD: z reformo bodo plače še nižje – 5/26/inf
Vse več nadzorstvenih pritožb – 7-8/17/č
Vse več pritožb – 9/18/inf
Vse več zadev – 7-8/27/inf

Bojmo se strahu pred vsebinskim odločanjem! – 39-40/3/uv
Hrvaški varčevalci proti Republiki Sloveniji – 44/3/uv
Na kateri fakulteti ste diplomirali? – 37/18/č

V
Luigi Varanelli
Izigravanje določb o rokih za izpodbijanje dolžnikovih pravnih
dejanj – 10/10/č
Ničnost pogodbe zaradi nedopustnega nagiba – 26/4/č
Poslovni delež družbenika v d.o.o. – 47/18/vo
Prekoračitev tožbenega zahtevka in odškodninske odgovornosti
države – 11/16/č
Prost pretok storitev – 49-50/24/vo
Teorija in claris nof fit interpretatio – 22/23/odl
Zastavna pravica v pravu gospodarskih družb – 18/6/č

Jožica Velišček
Elektronske izdaje Uradnega lista RS – 1/18/č

Božidar Veljković
ZGD-1 in ustavna pravica do soupravljanja – 21/10/č

Tina Verovnik
Breznaglasnice in večnaglasnice – 1/29/č
Je TV lahko tudi tv ali celo teve? – 12/33/č
O dvojini, dveh, drugih in še čem – 6/25/č
O kratnosti – 7-8/33/č
Raba kratice v imenu firme – 10/33/č

Irena Vovk

Urška Vrbnjak
Pravno varstvo zoper akte državne revizijske komisije – 5/13/č
Subsidiarna zaščita, EU in mednarodno pravo človekovih pravic
– 10/29/č
Varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu – 22/13/č

Andreja Veselič

Renato Vrenčur

Bistvene pomanjkljivosti ZIZ pri ustavitvi izvršilnega postopka –
9/11/č

Notarski fiduciarni posli /Alenka Ratnik/ – 10/34/prik
Vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo – 26/VIII/pril

Matija Vidmar

Urban Vrtačnik

Neznosna lahkost prepočasnega sojenja in sprememba ustave –
21/12/mn

Ali lahko (zgolj) zakonodaja zagotavlja fleksibilnost na področju
delovnih razmerij? – 37/II/pril
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Z
Bojan Zabel
Družba z omejeno odgovornostjo kot preddružba – 34/II/pril
Navodila družbenikov poslovodjem v d. o. o. – 45/13/č
Za popolno in celovito pravniško izobrazbo – 43/23/č

Dean Zagorac
Beseda urednika – 9/4/č
Bogata bera – 14/33/inf
ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev – 10/37/inf
Globus – 1/32/inf
Globus – 2/32/inf
Globus – 3/29/inf
Globus – 4/29/inf
Globus – 5/29/inf
Globus – 6/29/inf
Globus – 7-8/37/inf
Globus – 9/37/inf
Globus – 10/37/inf
Globus – 11/37/inf
Globus – 12/37/inf
Globus – 13/37/inf
Globus – 14/37/inf
Globus – 15-16/37/inf
Globus – 17/37/inf
Globus – 18/37/inf
Globus – 19-20/37/inf
Globus – 21/37/inf
Globus – 22/37/inf
Globus – 23/37/inf
Globus – 24-25/37/inf
Globus – 26/29/inf
Globus – 27/37/inf
Globus – 28/37/inf
Globus – 29-30/41/inf
Globus – 31-32/41/inf
Globus – 33/37/inf
Globus – 34/37/inf
Globus – 35/37/inf
Globus – 36/37/inf
Globus – 37/36/inf
Globus – 38/36/inf
Globus – 39-40/44/inf
Globus – 41-42/40/inf
Globus – 43/36/inf
Globus – 44/35/inf
Globus – 45/39/inf
Globus – 46/38/inf
Globus – 47/33/inf
Globus – 48/35/inf
Globus – 49-50/39/inf
Manjšine, Romi in homofobija – 13/31/č
Nov protokol, nov znak – 11/35/č
Novo vodstvo Zveze – 9/31/zap
Ob 60-letnici Meddržavnega sodišča – 14/31/zap
Slovenija sredi reform – 22/29/zap
Zapleti v medicini – 13/31/č
ZDA: omejitev hišne preiskave brez naloga – 12/37/inf
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Barica Zidar
Prihranite si skrbi, čas in denar za drage odvetnike! –
13/32/prik

Katarina Zidar
(Posredna) diskriminacija pri usmerjanju romskih otrok v
posebne šole – 13/26/odl
Anonimne priče – 27/25/odl
Članstvo v sindikatu kot pogoj zaposlitve – 38/24/odl
Izvedba neodvisne preiskave: človekova in ustavnopravna pravica
posameznika – 33/13/č
Kdo naj odloča o svobodi govora v sodni dvorani? –
15-16/28/odl
Moč politične razprave – 36/26/odl
Nasilje večinskega prebivalstva nad Romi – 47/22/č
Neizplačane devizne vloge hrvaških varčevalcev pri LB –
44/24/odl
Onesnaževanje okolja in človekove pravice – 26/20/odl
Pravica do obrambe in mutabiliteta obtožbe – 18/24/odl
Prepoved nošenja naglavnih rut – 23/23/odl
Registracija verske organizacije – 49-50/27/odl
S posegom v telo izsiljen materialni dokaz – 28/24/odl
Smrt zaradi malomarnega zdravljenja – 34/25/odl
Sprememba spola – 41-42/30/odl
Uporaba strelnega orožja in motiv za nesorazmerje oziroma
zlorabo – 21/24/odl

Nina Zidar – Klemenčič
Odstranitev bloga na podlagi odredbe sodišča – 48/14/č
Prepovedni zahtevek po 134. členu OZ – učinkovito varstvo
osebnostnih pravic pred neupravičenimi posegi medijev? –
41-42/7/č

Elizabeta Zirnstein
Optimalna doba trajanja patentnega varstva – 2/17/č

Jan Zobec
Kaj je s središčem? – 36/3/uv
Politična vzdržnost sodnikov – 38/12/č

Matic Zupan
Ponižujoče in nečloveško ravnanje s strani policije ter
neučinkovita in nezadostna preiskava zatrjevanih kršitev –
45/27/odl

Boštjan M. Zupančič
O univerzalnosti človekovih pravic – 39-40/9/č

Ž
Miroslav Žaberl
Policijska uporaba prisilnih sredstev proti množici na ukaz
nadrejenega – 49-50/15/č

Irena Žagar
ZDSS-1 s komentarjem – 1/30/prik

Milan Železnik
Upravljanje kmetijskega zemljišča – 28/19/vo

Saša Zagorc
Ustavno sporna ureditev predhodne policijske obravnave v
azilnem postopku – 3/9/č

FBI v kongresu – 24-25/29/č

Drago Zajc

Janez Žirovnik

Učinkovitost DZ na začetku mandata 2004–2008 – 37/6/č

Ali Sova res dobiva velika ušesa? – 13/13/č

Aleš Zalar

Jurij Žurej

O politični vzdržnosti sodnikov (2) – 41-42/II/pril

Poslovne skrivnosti v postopkih javnega naročanja – 44/6/č

Aleš Završnik

Metod Žužek

Karikatura: od svobode izražanja do žaljivosti – 9/9/č
Rimski statut in domači pravni redi – 28/27/prik
Sistematična obdelava policijskega prava – 46/32/prik
Sovražni govor skozi KZ – 33/15/č

Skilex 2006 – 6/26/zap
Uspeh na Skilexu – 15-16/23/inf

Sebastjan Zbičajnik
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Matija Žgur

Mednarodni akti o človekovih pravicah – odprta vprašanja
Slovenije – 27/19/č
Pravna definicija poimenovanja avtohtonih in neavtohtonih
manjšin – 45/21/č

PRAVNA PRAKSA 2006 – STATISTIKA
303 avtorji
1222 prispevkov (vključno z vprašanji)
524 člankov
50 številk PP

