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pravna praksa – 2007

Stvarno kazalo

A
Akontacija
Davčni odtegljaj od obresti na prinosniške vrednostne papirje –
24-25/II/erar
Obračun DDPO za 2006 – akontacija za 2007 – 24-25/II/erar
Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za
leto 2007 – 20/IV/erar

Akontacije
Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske
člane – 49-50/IV/erar

Alkohol
Monopol nad uvozom alkoholnih pijač (Jasmina Cigrovski) –
23/26/odl
Omejitev porabe alkohola (US RS) – 15/29/odl
Ugotavljanje identitete kupca alkohola (Andreja Mrak) – 28/21/č

Alternativno reševanje sporov

Pravna praksa
časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352-0730
Leto 26 (773–822)
Letnik 2007: PP 1–50
Kazalo je pripravil:
Tomaž Ilešič – po zasnovi in glosarju pojmov
dr. Mirka Ilešiča

Alternativno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji (Janja Felc,
Urška Češnjevar) – 23/VII/pril
Alternativno reševanje sporov v zvezi z malomarnim zdravljenjem
s poudarkom na mediaciji (Mateja Radej Bizjak) – 11/I/pril
Ameriški sodniki in slovenski mediatorji (Bojan Kukec) –
37/32/č
Bistveno je načelo zaupnosti (Alenka Klemenčič, Maja Ovčak) –
43/39/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – drugi del (Mitja Kocmut,
Irena Vovk, Boštjan Koritnik) – 43/22/zap
Naklonjenost države alternativnemu reševanju civilnih sporov
(Domen Bizjak) – 34/12/č
Predhodni postopki kot procesna predpostavka za reševanje civilnih sporov z državo (Domen Bizjak) – 23/I/pril

Amortizacija
Amortizacija zemljišč z omejeno dobo koristnosti – 4/II/erar
Priznavanje odhodkov amortizacije blagovne znamke oz. dobrega
imena – 20/II/erar

POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku 2007. 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 prispevki, 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.
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podatki o objavi imajo naslednji pomen:
članek, razprava
priloga Erarjeve meje
kratka informacija ali podatek
mnenje (osebno), odmev na objavljeni prispevek ali stališče
sodna odločba
priloga Podjetnik med paragrafi
prikazi (recenzije) knjig in revij
priloga PP
uvodnik
vprašanje in odgovor
vsebinski zapis o dogodku (seminarju, društvenem sestanku, srečanju, seji …)

Angleščina
(Ne)ekonomičnost pravnega jezika (Nataša Skubic) – 29-30/38/č
Dedovanje (Nataša Skubic) – 13-14/38/č
Delo in zaposlitev (Nataša Skubic) – 20/30/č
Denarna kazen (Nataša Skubic) – 19/38/č
Dopust, počitnice, prosti dnevi … (Nataša Skubic) – 24-25/34/č
Evropska skupnost in Evropska unija (Nataša Skubic) –
31-32/38/č
In ter ali (Nataša Skubic) – 27/30/č
Institucialni okvir Evropske unije (Nataša Skubic) – 45/34/č
Izgon tujca iz države (Nataša Skubic) – 22/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih I. (Nataša Skubic) –
9/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih II. (Nataša Skubic) –
10/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih III. (Nataša Skubic) –
11/34/č
Lizbonska pogodba (Nataša Skubic) – 49-50/42/č
Načelo primarnosti prava Skupnosti (Nataša Skubic) –
39-40/42/č
Neposredna uporaba prava Skupnosti (Nataša Skubic) –
38/34/č
Neposredni učinek prava Skupnosti (Nataša Skubic) – 37/34/č
Obtožni akt in obtožba (II.) (Nataša Skubic) – 2/34/č
Pogodba o Ustavi za Evropo in Reforma (Nataša Skubic) –
34/34/č
Posvojitev (Nataša Skubic) – 18/34/č
Pravna praznina (Nataša Skubic) – 16-17/38/č
Premoženje (Nataša Skubic) – 12/34/č
Priča in pričanje (Nataša Skubic) – 5/34/č
Priposestvovanje (Nataša Skubic) – 3/34/č
Pripravništvo in vajeništvo (Nataša Skubic) – 21/34/č
Prisluškovanje (Nataša Skubic) – 7-8/34/č
Prosti preudarek (Nataša Skubic) – 26/30/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (1) (Nataša Skubic) –
41-42/42/č
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Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (2) (Nataša Skubic) –
43/42/č
Splošna načela prava (Nataša Skubic) – 44/37/č
Spor majhne vrednosti in vrednost spornega predmeta (Nataša
Skubic) – 28/30/č
Svet Evropske unije (Nataša Skubic) – 47/34/č
Svet Evropske unije in Evropski svet (Nataša Skubic) – 48/34/č
Širitev in članstvo v EU (Nataša Skubic) – 35/34/č
Ugovor (Nataša Skubic) – 6/30/č
Ustanovitvene pogodbe (Nataša Skubic) – 33/34/č
Viri prava Evropske skupnosti (1) (Nataša Skubic) – 36/34/č
Zapustnik in zapuščina (Nataša Skubic) – 15/38/č
Zaslišanje (Nataša Skubic) – 4/34/č
Združitev in razdružitev (Nataša Skubic) – 23/30/č

Arbitraža
Arbitraža v novem zborničnem sistemu (Sabina Kač) – 20/9/č
Arbitražna in sodna zavarovalna praksa (Marko Pavliha) –
35/32/prik
Arbitražno pravo in praksa v Srednji in Vzhodni Evropi (Krešo
Puharič, Sabina Kač) – 22/32/prik
Pravičnost infra legem ali ex aequo et bono v praksi Meddržavnega sodišča in arbitražnih tribuinalov (Nataša Šebenik) –
38/22/pril
Reševanje mejnih sporov s pomočjo tretjega (Vasilka Sancin) –
43/38/č
Zbirka nagrad je popolna (Metka Potopnik, Minu Gvardjančič A.)
– 22/29/zap

pravna praksa – 2007

B
Balkan
Dežela specifičnih naložb (Robert Kleindienst) – 39-40/44/č

Bančna garancija
Bančna garancija in ZVKSES (Miha Šlamberger) – 20/6/č

Banka Slovenije
Iz BS spet NBS? (Jože Mencinger) – 4/3/uv

Banke
(Bančna) izvršba po evru (Miha Šlamberger) – 5/14/mn
Če ni zaupanja med bankami, tudi denarja ni (France Arhar) –
36/3/uv
Iz BS spet NBS? (Jože Mencinger) – 4/3/uv
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah – 4/22/erar
Neposredni e-dostop (Irena Vovk) – 27/30/č
Posredovanje bančnih izpiskov (Irena Vovk) – 48/29/č
Superbanka (Jure Mikuž) – 47/36/č
Za lažjo zamenjavo banke (Boštjan Koritnik) – 24-25/40/inf
ZBan-1: Novi Zakon o bančništvu (Mojca Rupnik Vičar) – 3/15/č
ZTFI – Ali velja tudi za banke (Gregor Strehovec) – 46/9/č

Begunci

Argentina

glej tudi Azil
Pripombe k predlogu zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom (Dominika Marolt Maver) – 41-42/18/č

Meddržavni spor zaradi gradnje celulozne tovarne (Jernej Letnar
Černič) – 20/23/č

Belgija

Avstrija
Davčna obravnava dohodkov rezidenta – raziskovalno delo v tujini – 39-40/26/erar
Mednarodna pristojnost sodišča (Jasmina Cigrovski) – 20/22/odl
Nadzor in kontrola pošiljk živalske moke (Jasmina Cigrovski) –
10/27/odl

Davčna imuniteta Evropskih skupnosti (Jasmina Cigrovski) –
16-17/30/odl
Pavšalna obdavčitev (Jasmina Cigrovski) – 15/32/odl
Slabo argumentirana odločitev o ENPP (Katja Šugman) –
19/28/č

BiH
Mnogo hrupa za zrno pravice (Dominika Švarc) – 9/29/č

Avtobus
Težave z organiziranim prevozom na delo (Nataša Belopavlovič)
– 1/21/vo

Avtorsko pravo
Brezimni uradniki (replika na PP 48/2006) (Peter Pavlin in drugi)
– 1/27/mn
Dohodki iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju –
37/IV/erar
Izključitev avtorskopravnega varstva – uradna besedila z upravnega področja (VS RS) – 5/25/odl
Izstop iz brezimnosti (Rajko Pirnat) – 2/29/mn
Izšla je 3. verzija licence GPL (Matija Damjan) – 37/I/pril
Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic – javno izvajanje neodrskih glasbenih del (VS RS) – 35/24/odl
Malo denarja, malo muzike (Gregor Klun) – 9/14/č
Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev
(Miha Trampuž) – 7-8/6/č
Pogodba o avtorskem delu (I.) (Nataša Logar) – 2/33/č
Pogodba o avtorskem delu (II.) (Nataša Logar) – 3/33/č
Trajanje pravic izvajalca (Matej Čujovič) – 37/19/č
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Blagovna znamka
EU: ugovor, temelječ na ugledu predhodne znamke (Špelca
Sever Mlinarič) – 4/14/č
Priznavanje odhodkov amortizacije blagovne znamke oz. dobrega
imena – 2/III/erar
Priznavanje odhodkov amortizacije blagovne znamke oz. dobrega
imena – 20/II/erar
Registracija barvne kombinacije (Nataša Belopavlovič) –
43/29/vo

Blagovna znamke
Uporaba znamke s strani tretje osebe (Jasmina Cigrovski) –
5/29/odl

Blog
Blog na blog palača (Boštjan Koritnik) – 1/36/inf

Bolgarija
Kje so razlogi za vrtoglave rasti balkanskih delniških trgov (Jure
Mikuž) – 7-8/36/č

Azil

Bolniški stalež

Azil (US RS) – 5/25/odl
Kako je državi uspelo odgnati odvetnike od azila (Matevž Krivic)
– 3/3/uv
Policija dala lekcijo varuhinji – in Ustavnemu sodišču (Matevž
Krivic) – 21/20/č
Predlog Zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom (Sonja
Sikošek) – 33/16/č
Pripombe k predlogu zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom (Dominika Marolt Maver) – 41-42/18/č
Zmaga v Budimpešti (Mojca Valjavec, Jasna Rupnik) –
16-17/32/zap

Porodniški dopust in izraba letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 11/24/vo
Začasna nezmožnost za delo (Irena Žagar) – 4/23/vo
Že imate svojega zasebnega detektiva? (Bećir Kečanović) –
7-8/12/č

Boniteta
Boniteta (Mojca Kunšek, Jasmina Cigrovski, Toni Tovornik) –
38/I/pod
Letalske vozovnice za novinarje, testna vozila, bonitete, davčna
obravnava pokojnin OZN – 2/IV/erar
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Borza
Odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika –
navidezni posli (VS RS) – 2/25/odl

Brezplačna pravna pomoč
Shizofrena ureditev oprostitve plačila stroškov pravdnega postopka (Mateja Böhm) – 35/9/č

C
Carine
Carinska uprava RS (Boštjan Koritnik) – 12/40/inf

Cene
Cene storitev internetnega dostopa (Jasmina Cigrovski) –
7-8/29/odl

Ceste
Elektonsko cestninjenje – na račun zasebnosti (Andrej Tomšič,
Alenka Jerše) – 46/13/č

Ciper
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve rezidenta RS, doseženih z
delom na Cipru – 1/II/erar

Civilno pravo
Ali potrebujemo evropsko pogodbeno pravo? (Boštjan Koritnik) –
18/27/č
Civilni zakonik za Evropo (Gašper Tompa) – 11/34/č
Odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve – ex tunc ali ex nunc
učinki? (Andrej Ekart) – 44/10/č
Prenos denarnih terjatev, ki izhajajo iz pogodb (Rajko Knez) –
44/34/zap
Ugotovitev vrednosti spornega predmeta in revizija (Jože Ilc) –
19/13/č
Valorizacija delnih plačil denarne terjatve za povrnitev nepremoženjske škode (Igor Strnad) – 49-50/8/č
Živahno dogajanje med predsedovanjem na civilnem področju
(Mateja Krivec) – 49-50/13/č

Stvarno kazalo

Odgovornost držav za kršitve EKČP, nastale zunaj njihovih meja
(Matija Longar) – 3/29/č
Odškodnina oz. pravično zadoščenje zaradi kršitve človekovih
pravic (Martina Bukovec) – 16-17/24/pril
Okoljske človekove pravice (Boštjan Koritnik) – 45/40/inf
Ombudsman za prihodnje generacije (Jernej Rovšek) – 48/16/č
Otroci v zaporu? (Tone Dolčič) – 15/22/mn
Policijski smrtonosni strel (Miroslav Žaberl) – 10/18/č
Ponižujoče izpostavljanje soju medijskih luči (Aleš Butala) –
1/16/č
Pozor visoka napetost – smrtno nevarno! (Blaž Kovač) –
20/17/č
Pravnik ali nepravnik za varuha človekovih pravic (Brina Felc) –
3/18/č
Predlog Zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom (Sonja
Sikošek) – 33/16/č
Premislek o EU ob dnevu človekovih pravic (Blaž Kovač) –
48/14/č
Pripombe k predlogu zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom (Dominika Marolt Maver) – 41-42/18/č
Proti politikantski zlorabi človekovih pravic (Nejc Župevec) –
49-50/36/zap
Slovenija v Svetu za človekove pravice (Eva Tomič) – 20/19/č
Socialni prejemki in diskriminacija (Katarina Zidar) – 9/25/č
Strasbourška izhodišča svobode izražanja z vidika varovanja sodstva (Andraž Teršek) – 45/I/pril
Še o električnem paralizatorju (Miroslav Žaberl) – 22/15/mn
Ustava za Evropo in varstvo človekovih pravic (Ciril Ribičič) –
44/I/pril
Ustavni zakon o izbrisanih – še ena diskriminacija (Neža
Kogovšek) – 47/19/č
Za tiste, ki težko poskrbijo sami zase (Boštjan Koritnik) –
12/31/č

D
Darila
Obdavčitev novoletnih daril in božičnice (Mojca Kunšek, Jasmina
Cigrovski, Toni Tovornik) – 46/I/pod

Darilna pogodba

Č

Darilna in prodajna pogodba ter davki (Matija Šešok) –
28/20/vo

Človekove pravice

Davčna olajšava

Azil (US RS) – 5/25/odl
Človekove pravice so z zamudo le dosegle Irak (Dominika
Švarc) – 39-40/31/č
Črn dan za človekove pravice (Ciril Ribičič) – 1/17/č
Delovanje varuha na stičišču prava in drugih strok (Zdenka
Čebašek - Travnik) – 10/3/uv
Diskriminacija!? (Matjaž Debelak) – 10/16/č
Doping in človekove pravice (Vesna Bergant Rakočević) –
44/22/č
Evropski varuh človekovih pravic (Nina Rampret) – 44/24/pril
Evropsko pravo človekovih pravic (Igor Kaučič) – 24-25/32/prik
Kako raztegljive so pravne norme? (Katja Šugman) – 5/3/uv
Ko »klasične« policijske metode prerastejo ustavne okvirje
(Goran Klemenčič) – 5/18/č
Leksikon mednarodnih človekovih pravic (Andraž Zidar) –
20/28/prik
Mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem (Dominika Švarc) – 7-8/20/č
Meja kršitev človekovih pravic (Nejc Brezovar) – 20/27/zap
Načelo sodnega varstva (Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Nasilje je resen problem (Irena Vovk) – 29-30/33/č
Nekateri aktualni problemi komunikacijske zasebnosti (Igor Vuksanović) – 33/I/pril
Nevarnost barantanja – 1/27/inf
Nevestno poročanje Slovenije po mednarodnih aktih ZN (Sebastjan Zbičajnik) – 15/21/č
Nova varuhinja in otroci v zaporu (Matevž Krivic) – 12/19/č
Novo ali lažno upanje za Darfur? (Kristina Božič) – 9/31/č
Oblast, oblast, oblast (Miroslav Mozetič) – 4/35/č
Od količinskega k vsebinskemu pojmovanju demokracije (Danilo
Türk) – 39-40/3/uv

glej Davki

Davčni postopek
Pravna sredstva zoper davčno odločbo (Polona Kovač) –
16-17/9/č

Davek na dodano vrednost (DDV)
glej tudi Davki
Brezplačno opravljene storitve – 37/I/erar
Davčna reforma – korak v pravo smer, a premajhen (Boštjan
Petauer) – 1/3/uv
Davčni zastopnik in instrument zavarovanja plačila davčne obveznosti – 20/I/erar
DDV in storitve javnega podjetja pri izgradnji sredstev v upravljanju (Boris Jagodič) – 18/7/č
DDV na izdanih računih pri izvajanju upravnih nalog v upravnih
enotah v Republiki Sloveniji – 27/I/erar
Dodelava blaga v drugi državi EU – 12/I/erar
Identifikacijska številka kupca – 5/II/erar
Informacija o uveljavljanih predhodnih obdobjih v zvezi z uporabo nižje stopnje DDV od stanovanjske gradnje – 7-8/I/erar
Interpretacija tretjega odstavka 76. člena ZDDV-1 – 20/I/erar
Izstavitev računov – 24-25/I/erar
Izvajanje 149. člena ZDDV-1 – 5/II/erar
Izvajanje 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost –
15/I/erar
Nastanek obveznosti obračuna DDV – 27/I/erar
Nepremičnina v najemu – 4/I/erar
Obdavčitev prodaje blaga na letalih – 29-30/II/erar
Obdavčitev učitelja zasebnika (Jasmina Cigrovski) – 27/24/odl
Obračunavanje DDV od prehrane v šolah in vrtcih – 1/I/erar
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Obračunavanje DDV po uvedbi evra – 10/I/erar
Obračunavanje DDV pri finančnem najemu po spremembi predpisov – 5/I/erar
Odškodnina – 39-40/26/erar
Plačnik DDV – 2/I/erar
Pomoč na cesti (Jasmina Cigrovski) – 1/25/odl
Posredovanje finančnih storitev – 20/I/erar
Prag za male davčne zavezance – 5/II/erar
Pravica do odbitka vstopnega DDV – 24-25/I/erar
Prehodno obdobje iz pristopne pogodbe – gradnja, obnova in
vzdrževanje stanovanjskih objektov – 10/I/erar
Prenos dejavnosti in plačana realizacija – 43/I/erar
Prodaja nepremičnin in zavezanost za DDV – 29-30/I/erar
Prodajne akcije, popusti na podlagi kuponov in obračun DDV –
35/I/erar
Stopnja DDV za dobavo apartmajev – 49-50/I/erar
Storitve javne higiene in DDV – 37/II/erar
Ugovor neutemeljenemu računu (Klemen Veršič) – 22/20/vo
Uporaba nižje davčne stopnje – 24-25/II/erar
Uporaba starih obrazcev za vračilo DDV v potniškem prometu –
5/II/erar
Vračilo pomotoma plačanega davka (Jasmina Cigrovski) –
12/30/odl
Zaračunavanje kavcije za embalažo – 15/I/erar

Davek na motorna vozila
Oprostitev DMV od vozil, kupljenih za prevoz družin, ki imajo tri
ali več otrok – 29-30/II/erar
Plačilo DMV pri prenosu vozila – 1/I/erar
Vračilo DMV po 3. točki 5. člena ZDMV – 37/II/erar

Davek na vodna plovila
Nakup plovila na lizing in obdavčitev – 5/IV/erar
Vodna plovila, ki jih imajo rezidenti RS registrirana na Hrvaškem
– izvajanje Sporazuma med RS in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja – 24-25/III/erar
Zakon o davku na vodna plovila – izogibanje dvojnega
obdavčevanja – 12/IV/erar

Davek od dohodka pravnih oseb
Amortizacija zemljišč z omejeno dobo koristnosti – 4/II/erar
Davčni odtegljaj od najema nepremičnin v tujini – 2/II/erar
Investicije v tujo nepremičnino – 12/III/erar
Izvajanje drugega odstavka 62. člena ZDDPO-2 – 27/II/erar
Izvajanje prvega odstavka 54. člena ZDDPO-1 – 2/I/erar
Izvajanje ZDDPO-2 (ZDDPO-1) in ZDavP-2 (ZDavP-1) pri združitvah – 49-50/II/erar
Obdavčitev dohodkov nerezidenta, prejetih po pogodbi o poslovodenju slovenske pravne osebe – 7-8/I/erar
Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade pri prehodu na nov način računovodenja – 12/II/erar
Obračun DDPO za 2006 – akontacija za 2007 – 24-25/II/erar
Odhodki pri izvzemu dobička ob odsvojitvi lastniških deležev –
37/III/erar
Prispevki za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – davčno
priznani stroški – 49-50/III/erar
Priznavanje odhodkov amortizacije blagovne znamke oz. dobrega
imena – 2/III/erar
Priznavanje odhodkov amortizacije blagovne znamke oz. dobrega
imena – 20/II/erar
Rezervacije pri prehodu na nov način računovodenja – 4/III/erar
Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja – 98. člen
ZDDPO-2 – 4/II/erar
Sprememba obrokov akontacije na podlagi zahtevka davčnega
zavezanca – 35/III/erar
Stroški prevrednotenja plač – 10/II/erar
Tanka kapitalizacija – dokazovanje, da bi zavezanec lahko dobil
presežek posojil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba
– 29-30/II/erar
Uporaba 68. člena ZDDPO-1 in 70. člena ZDDPO-2 v zvezi z
davčnim odtegljajem od plačil obresti – 12/I/erar
Vprašanje glede razlage 29. člena ZDDPO-1 – popravek –
1/II/erar
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Darilna in prodajna pogodba ter davki (Matija Šešok) –
28/20/vo
Darilna in sponzorska pogodba z davčnega vidika (Tone Jagodic) – 38/20/č
Davčna bilanca 2007 (Mojca Kunšek, Jasmina Cigrovski, Toni
Tovornik) – 48/I/pod
Davčna imuniteta Evropskih skupnosti (Jasmina Cigrovski) –
16-17/30/odl
Davčna olajšava za plačilo šolnine (Jasmina Cigrovski) –
37/26/odl
Davčna reforma – korak v pravo smer, a premajhen (Boštjan
Petauer) – 1/3/uv
Davčna zakonodaja z inovativnimi davčnimi nasveti (Boštjan
Škof) – 49-50/40/prik
Davčne olajšave v 2007 (Mojca Kunšek, Jasmina Cigrovski, Toni
Tovornik) – 44/24/pod
Davčni inšpekcijski postopek – novosti v novem ZDav-2 (Katja
Višnjevec) – 10/I/inf
Davčno obravnavanje obresti (Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Davčno obravnavanje povrnjenih stroškov fizičnim osebam, ki so
povabljene na posvet z mednarodno udeležbo – 15/IV/erar
Izberimo si dacarja (Boštjan Koritnik) – 22/40/inf
Izpolnitev davčne obveznosti umrlega davčnega zavezanca in
dedovanje (Mojca Kunšek, Jasmina Cigrovski, Toni Tovornik)
– 41-42/26/pod
Letalske vozovnice za novinarje, testna vozila, bonitete Davčna
obravnava pokojnin OZN – 2/IV/erar
Nedovoljen vpliv predstojnika na uradno osebo (Bećir Kečanović)
– 27/23/č
Nova davčna zakonodaja (Boštjan Koritnik) – 4/32/prik
Obdavčitev dividend – 22/28/odl
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve rezidenta RS, doseženih z
delom na Cipru – 1/II/erar
Obdavčitev kapitalskega dobička od odsvojitve stanovanjske
nepremičnine (Jasmina Cigrovski) – 5/29/odl
Obdavčitev novoletnih daril in božičnice (Mojca Kunšek, Jasmina
Cigrovski, Toni Tovornik) – 46/I/pod
Obdavčitev učitelja zasebnika (Jasmina Cigrovski) – 27/24/odl
Obdavčitev zamenjave kapitalskega deleža (Jasmina Cigrovski) –
34/28/odl
Obračunavanje DDV od prehrane v šolah in vrtcih – 1/I/erar
Obravnava premij življenjskega zavarovanja – 1/II/erar
Odgovornost za zapustnikove dolgove (VS RS) – 41-42/31/odl
Oprostitev plačila davka na dediščino (Katarina Zidar) – 11/28/č
Pavšalna obdavčitev (Jasmina Cigrovski) – 15/32/odl
Plačilo DMV pri prenosu vozila – 1/I/erar
Pomembnejše novosti in razlike med starim in novim Sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na
dohodek in premoženje, sklenjenim med Republiko Slovenijo
in Zvezno republiko Nemčijo – 15/I/erar
Pravna sredstva zoper davčno odločbo (Polona Kovač) –
16-17/9/č

Dedovanje
Dedovanje (Nataša Skubic) – 13-14/38/č
Dedovanje istospolnih partnerjev (Viktorija Žnidaršič Skubic) –
27/15/č
Izpolnitev davčne obveznosti umrlega davčnega zavezanca in
dedovanje (Mojca Kunšek, Jasmina Cigrovski, Toni Tovornik)
– 41-42/26/pod
Nasprotje med voljo in izjavo volje – podpis zapisnika zapuščinske obravnave (VS RS) – 21/24/odl
Obdavčitev obresti od obveznic, prejetih po ZDen (US RS) –
19/25/odl
Odgovornost za zapustnikove dolgove (VS RS) – 41-42/31/odl
Oprostitev plačila davka na dediščino (Katarina Zidar) – 11/28/č
Pasivna legitimacija v sporu o veljavnosti oporoke – nujno
sosporništvo (VS RS) – 15/30/odl
Prikrajšanje nujnega deleža – sklepčnost tožbe (VS RS) –
36/27/odl
Shranjevanje in registracija oporoke (Mojca Rupnik Vičar) –
45/16/č
Zapustnik in zapuščina (Nataša Skubic) – 15/38/č
ZVOP-1 in pravni interes dedičev (Janez Klemenc) – 4/23/vo

Davki

Delnice

Analiza regresivne davčne stopnje (Franci Ježek) – 28/11/č

glej tudi Vrednostni papirji
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Cena domačih delnic (Robert Kleindienst) – 45/36/č
Javna objava podatkov v delniški knjigi (Irena Vovk) –
49-50/31/č
Jeklo se kuje, dokler je vroče (Jure Mikuž) – 10/36/č
KAD-u Triglava ne bi zaupal (Jože Mencinger) – 37/3/uv
Mali delničarji kot pomarančni sok? (Matej Tomažin) – 4/36/č
Med prevzemno namero in prevzemno ponudbo (Gregor Drnovšek) – 4/23/vo
Neobjava prevzemne ponudbe (Gregor Drnovšek) – 20/20/vo
Odlične možnosti za izdajo delnic (Matej Tomažin) – 24-25/36/č
Popolno razkritje (Matej Tomažin) – 18/36/č
Posledice kupovanja vrednostnih papirjev po objavi prevzemne
ponudbe (Gregor Drnovšek) – 10/12/č
Prednostne delnice so presenetile (Matej Tomažin) – 38/36/č
Presečni dan pri upravičenjih, ki izvirajo iz delnice (Kristijan
Anton Kontarščak) – 4/12/č
Zastavna pravica in squeeze-out (Miha Šlamberger) – 27/11/č
Življenje po NKBM (Črt Jakhel) – 47/3/uv

Delniška družba
glej Družbe

Delo za določen čas
Možna sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas (Nataša
Belopavlovič) – 19/23/vo
Regres in zaposlitev za določen čas – 26/20/vo

Delovna razmerja
(Od)rešitev je v znanju – 6/29/inf
Delo gospodinjskega pomočnika ali gospodinjske pomočnice
(Etelka Korpič-Horvat) – 34/20/č
Delo in zaposlitev (Nataša Skubic) – 20/30/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – drugi del (Mitja Kocmut,
Irena Vovk, Boštjan Koritnik) – 43/22/zap
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 7-8/21/vo
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 46//vo
Dodatek za delovno dobo v kovinski industriji (Nataša Belopavlovič) – 4/23/vo
Menedžment in kolektivni delovni spori (Jernej Podlipnik) –
33/31/prik
Neenakomerno razporejanje in začasno prerazporejanje delovnega časa (Nataša Belopavlovič) – 12/25/vo
Neustrezna ureditev odpovedi iz poslovnih razlogov in reševanje
presežkov delavcev (Mato Gostiša) – 12/I/pril
Ob skorajšnjem sprejemu novele ZDR (Luka Tičar) – 36/24/č
Oblika pogodbe o zaposlitvi in obveznost prijave v zavarovanje
(Nataša Belopavlovič) – 5/23/vo
Obveščanje neizbranih kandidatov (Nataša Belopavlovič) –
39-40/28/vo
Opredelitev kraja dela (Nataša Belopavlovič) – 48/24/vo
Osebni podatki ob prijavi delovnega mesta – 36/28/č
Podatki o zdravstvenem stanju delavcev (Andreja Mrak) –
27/21/č
Pojasnilo v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino –
5/III/erar
Povračilo stroškov v zvezi z delom v primeru dopolnilnega dela
(Nataša Belopavlovič) – 49-50/26/vo
Povračilo stroškov za prehrano ter organizirana prehrana pri
delodajalcu (Nataša Belopavlovič) – 43/29/vo
Povrnitev stroškov zdravniškega pregleda – 16-17/24/vo
Pravice tujcev na Zavodu za zaposlovanje RS (Radivoj Radak) –
19/23/vo
Pravne poti do spremembe ali nove pogodbe o zaposlitvi (Luka
Tičar) – 9/19/č
Pregled službenega računalnika sodelavca (Andreja Mrak) –
27/21/č
Premestitve zaradi delovnih potreb (US RS) – 4/28/odl
Preventivni zdravstveni pregledi – obveznost delodajalca in delavca (Nataša Belopavlovič) – 24-25/22/vo
Priznavanje stroškov za delo v tujini po ZDoh-2 – 5/III/erar
S pogumom za dostojanstvo delavcev (Bećir Kečanović) –
39-40/36/č
Socialno partnerstvo in fleksibilnost trga delovne sile (Drago
Mežnar) – 6/21/č
Spodbujanje podjetništva (Ministrstvo za finance in Ministrstvo za
gospodarstvo) – 22/20/vo

Stvarno kazalo

Sprememba sistemizacije in ukinitev delovnih mest (Andreja Toš
Zajšek) – 9/23/vo
Stvarna (ne)pristojnost delovnega sodišča (Martina Šetinc
Tekavc) – 26/V/pril
Tujcem omogočen lažji vstop na slovenski trg dela (Mateja
Golja) – 45/21/č
Usklajevanje dodatka za pomoč in postrežbo (Nataša Belopavlovič) – 49-50/26/vo
Večje spremembe ZDR odvisne od EU (Nataša Belopavlovič) –
35/3/uv
Vpisovanje prenehanja delovnega razmerja v delovno knjižico
(Nataša Belopavlovič) – 37/21/vo
Vprašanja vročanja v delovnem pravu (Miha Šercer) –
16-17/21/č
Za razpravo o prednostih raznolikosti (Nataša Belopavlovič) –
21/30/č
Zakonska ureditev dopolnilnega dela z vidika ustavne pravice do
svobode dela (Vladimir Gavran) – 29-30/20/č
Zaostritev pogojev za samozaposlitev tujca in druge novosti s
tega področja (Mateja Golja) – 43/19/č
Zaposlovanje in delo tujcev (Boštjan Koritnik) – 12/34/č
Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja (Nataša Belopavlovič) –
1/21/vo
Živel mesec maj! (Tomaž Pavčnik) – 20/31/č

Delovni čas
Delna upokojitev in pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom – 33/22/vo
Dolžina odmora pri delovniku, ki je krajši ali daljši od polnega
delovnega časa (Nataša Belopavlovič) – 20/20/vo
Nadurno delo – 15/27/vo
Neenakomerno razporejanje in začasno prerazporejanje delovnega časa (Nataša Belopavlovič) – 12/25/vo
Razporeditev delovnega časa – 5/23/vo
Razporejanje delovnega časa (Nataša Belopavlovič) – 23/19/vo
Večje spremembe ZDR odvisne od EU (Nataša Belopavlovič) –
35/3/uv
Zakonska ureditev dopolnilnega dela z vidika ustavne pravice do
svobode dela (Vladimir Gavran) – 29-30/20/č

Delovno dovoljenje
glej Tujci, Delovna razmerja, Zaposlovanje tujcev

Delovno sodišče
Stvarna (ne)pristojnost delovnega sodišča (Martina Šetinc
Tekavc) – 26/V/pril

Demokracija
»Legitimnosti« ni mogoče zakonsko izsiliti (Andraž Teršek) –
27/31/č
Berlinska deklaracija – korak k politični integraciji (Irena Brinar)
– 12/10/č
Božanska komedija (Tomaž Pavčnik) – 16-17/39/č
Demokracija med nastopači in monopolisti (Andraž Teršek) –
34/35/č
Dr. France Bučar: Na novih razpotjih (Dragan Petrovec) –
15/36/prik
Ideologija kulture povprečnosti (Tomaž Pavčnik) – 10/35/č
Od količinskega k vsebinskemu pojmovanju demokracije (Danilo
Türk) – 39-40/3/uv
Strah in pogum (Dragan Petrovec) – 12/3/uv
Ustavno sodstvo in demokracija (Dragica Wedam Lukić) –
2/3/uv

Denacionalizacija
Vračanje nepremičnin (še vedno) buri duhove (Irena Ilešič Čujovič) – 37/7/č
Vrnitev Blejskega otoka (US RS) – 27/20/odl

Detaširani (napoteni) delavci
Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom – delavci,
napoteni na delo v Slovenijo – 20/IV/erar

Detektiv
Že imate svojega zasebnega detektiva? (Bećir Kečanović) –
7-8/12/č
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Nedopustna širitev pristojnosti zasebnih detektivov (Mirko
Pečarič) – 27/13/č

Diplomacija
Izbor vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov –
49-50/27/odl

Direktive ES
Sprememba Druge (kapitalske) direktive EU (Dušan Jovanovič) –
11/9/č
Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Blaž
Šaloven) – 24-25/8/č
ZBan-1: Novi Zakon o bančništvu (Mojca Rupnik Vičar) – 3/15/č

Diskriminacija
Diskriminacija zaradi kajenja (Nataša Belopavlovič) – 34/23/vo
Diskriminacija!? (Matjaž Debelak) – 10/16/č
O diskriminaciji ni dvoma (Boštjan Koritnik) – 4/40/inf
Pavšalna obdavčitev (Jasmina Cigrovski) – 15/32/odl
Socialni prejemki in diskriminacija (Katarina Zidar) – 9/25/č
Še kaj pozitivnega od pozitivne diskriminacije? (Matija Žgur) –
31-32/33/č
Še o diskriminaciji (Boštjan Koritnik) – 6/36/inf
Ustavni zakon o izbrisanih – še ena diskriminacija (Neža Kogovšek) – 47/19/č
Zagovornica načela enakosti (Matjaž Debelak) – 28/16/č

Dividende
Obdavčitev dividend – 22/28/odl

Dnevnice
Izplačilo dnevnic – 27/III/erar

Dobiček
Vprašanje glede razlage 29. člena ZDDPO-1 – popravek –
1/II/erar

Dodatki
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 7-8/21/vo

Dohodnina
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Boniteta (Mojca Kunšek, Jasmina Cigrovski, Toni Tovornik) –
38/I/pod
Davčna obravnava denarnih odpravnin – 45/I/erar
Davčna obravnava dohodkov od storitev tolmačenja tujcev v Sloveniji – 37/I/erar
Davčna obravnava dohodkov županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno – 7-8/III/erar
Davčna obravnava obveznic Republike Srbije (obveznice stare
devizne štednje) – 35/IV/erar
Davčna obravnava sejnin, izplačanih članom nadzornega sveta –
47/I/erar
Davčno obravnavanje povrnjenih stroškov fizičnim osebam, ki so
povabljene na posvet z mednarodno udeležbo – 15/IV/erar
Dohodki iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju –
37/IV/erar
Dohodki iz premoženja in ZDoh-2 – 5/IV/erar
Izdelava spletne strani za ameriško podjetje – 4/22/erar
Izplačilo dnevnic – 27/III/erar
Izvajanje 4. in 7. točke 39. člena ZDoh-2 – bonitete –
24-25/IV/erar
Izvajanje četrtega odstavka 43. člena Zdoh-2 – 47/I/erar
Nakazilo zaslužkov nekdanjim študentom – 37/IV/erar
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah – 4/22/erar
Nepremičnina v najemu – 4/I/erar
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve rezidenta RS, doseženih z
delom na Cipru – 1/II/erar
Obdavčitev dohodkov rezidenta Romunije za raziskovalno delo
na univerzi – 29-30/III/erar
Obdavčitev obresti od obveznic, prejetih po ZDen (US RS) –
19/25/odl
Obdavčitev premij NSVS – Zdoh-2 – 7-8/III/erar
Obdavčitev stroškov prevoza, prenočitve in dnevnic, namenjenih
za pokritje stroškov za sodelovanje funkcionarjev pri dejavnosti zbornice – 35/IV/erar

pravna praksa – 2007

Odprta vprašanja – vzdrževani družinski člani – 12/III/erar
Odvačitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem – 49-50/III/erar
Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E – 12/III/erar
Pojasnilo v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino –
5/III/erar
Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za
leto 2007 – 20/IV/erar
Priznavanje stroškov za delo v tujini po ZDoh-2 – 5/III/erar
Študentsko delo in družinska pokojnina – 20/III/erar
Uvrstitev med prejemnike dela dohodnine (MNZ) – 15/27/vo
Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske
člane – 49-50/IV/erar
Vpis podatkov o dohodkih iz zaposlitve, doseženih v tujini, v
Napoved za odmero dohodnine za leto 2006 – 10/II/erar
Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom – delavci,
napoteni na delo v Slovenijo – 20/IV/erar
Župani, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno – obračun davkov
in prispevkov – 20/III/erar

Doktorat
Osnovni kapital in varstvo upnikov ter družbenikov (Peter Podgorelec) – 5/30/prik
Prosta licenca kot pravni temelj odprte vsebine (Ana Vlahek) –
35/30/prik
Sponzorska pogodba v olimpijskem gibanju (Vesna Bergant
Rakočević) – 34/30/prik

Domena
Spletna identiteta EU (Boštjan Koritnik) – 39-40/48/inf
Zmaga Wayna Rooneyja proti kibernetičnemu skvoterju (Vesna
Bergant Rakočević) – 22/17/č

Domneva nedolžnosti
Obrnjeno dokazno breme v kazenskem postopku (Matija Longar)
– 1/26/č

Doping
Ali nismo vsi pozitivni? (Vesna Bergant Rakočević) – 33/35/č
Doping in človekove pravice (Vesna Bergant Rakočević) –
44/22/č

Dopust
Izplačilo razlike regresa in božičnice (Nataša Belopavlovič) –
47/25/vo
Izraba letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 48/24/vo
Izraba letnega dopusta zaradi porodniškega dopusta (Nataša
Belopavlovič) – 2/23/vo
Letni dopust – 9/23/vo
Letni dopust starejšega delavca, zaposlenega v kulturi (Nataša
Belopavlovič) – 16-17/24/vo
Odmera dopusta v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu
(Nataša Belopavlovič) – 35/23/vo
Pravica do regresa za letni dopust (Nataša Belopavlovič) –
16-17/24/vo
Razporeditev delovnega časa – 5/23/vo
Trajanje letnega dopusta ob krajšem delovnem času (Nataša
Belopavlovič) – 31-32/23/vo

Društva
Kako se bomo družili po novem Zakonu o društvih? (Matej Verbajs) – 3/20/zap
Pobude v imenu članov društva (US RS) – 4/28/odl

Društva pravnikov
Aktivna vloga predsednika (Boštjan Koritnik) – 49-50/37/zap
Izločeni Romi in zasvojenci (Boštjan Koritnik) – 19/34/zap
Izvršba in zavarovanje po novem (Boštjan Koritnik) – 9/34/zap
Javno-zasebno partnerstvo (Boštjan Koritnik) – 7-8/34/zap
Kreativni prispevek portoroških srečanj (Šime Ivanjko) – 20/3/uv
Med slovensko in evropsko ustavnostjo (Ciril Ribičič) – 4/27/zap
Mozaik pravniških društev na spletu (Boštjan Koritnik) –
13-14/44/inf
Novi organi Skilex Slovenija (Metod Žužek) – 49-50/37/zap
Odgovornost pri javnih naročilih (Boštjan Koritnik) – 23/30/zap
Odškodninska odgovornost odvetnika (Simona Toplak) – 37/30/č
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PDL – Nova stara predsednica (Boštjan Koritnik) – 15/33/zap
Posodobitev gospodarskega prava (Boštjan Koritnik) – 21/28/č
Pravniki na Devinskem gradu (Vitko Roš) – 22/34/zap
Priznanja in nagrade za leto 2007 – 39-40/6/zap
Skilex 2007 (Metod Žužek) – 5/34/zap
Slovensko društvo za evropsko pravo (Boštjan Koritnik) –
15/34/zap
Spet na Ljubljanici (Vitko Roš) – 38/32/zap
Težava je nezaupanje (Boštjan Koritnik) – 39-40/42/zap
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Simona Toplak) – 20/25/č
Zmagajo smeli (Boštjan Koritnik) – 45/34/zap

Družba z omejeno odgovornostjo
glej tudi Družbe
Sodna postavitev poslovodje d.o.o. (Bojan Zabel) – 12/13/č

Družbe
(Ne)odgovornost družbenika za obveznosti izbrisane družbe
(Janez Tekavc) – 9/22/pril
»Rešitev« konkurenci škodljivih združitev in prevzemov – realna
možnost ali fikcija? (Mitja Kocmut) – 15/I/pril
Ali je oseba javnega prava (država, občina) lahko obvladujoča
družba dejanskega koncerna? (Miha Juhart) – 39-40/14/č
Ali letna poročila razkrivajo vse obveznosti podjetja? (Matej
Tomažin) – 15/40/č
Ali smo res uzakonili tak menedžerski odkup? (Julijana Uhan) –
15/8/č
Delavci izbrisanih družb brez neizplačanih plač (Šime Ivanjko) –
5/10/č
Delo notarja pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti v družbi
z omejeno odgovornostjo (Nina Scortegagna) – 38/10/č
E-vpisi, e-vročanje … (Boštjan Koritnik) – 21/34/inf
Javna objava podatkov v delniški knjigi (Irena Vovk) –
49-50/31/č
Javno podjetje med gospodarsko družbo in osebo javnega
prava (Petra Ferk, Boštjan Ferk) – 34/I/pril
Kreativni prispevek portoroških srečanj (Šime Ivanjko) – 20/3/uv
Menedžerski odkupi, izvedeni tehniko managment buyout (Luigi
Varanelli) – 49-50/6/č
Nadzorniška lekcija Intereurope (Irena Tomažin) – 3/11/č
Nekreativna pravna stroka (Šime Ivanjko) – 9/I/pril
Neobstoječi pravni posli v korporacijskem pravu (Aleš Vahčič) –
48/I/pril
O odgovornih osebah, pravnih osebah in samostojnih podjetnikih
jih ter njihovih prekrških (Liljana Selinšek) – 19/16/č
Obdavčitev zamenjave kapitalskega deleža (Jasmina Cigrovski) –
34/28/odl
Osnovni kapital in varstvo upnikov ter družbenikov (Peter Podgorelec) – 5/30/prik
Položaj prevzemnika ob prevzemu gospodarske družbe (Gregor
Drnovšek) – 2/13/č
Pomoč družbam v težavah – 6/30/č
Posodobitev sodnega registra – 2/34/inf
Presečni dan pri upravičenjih, ki izvirajo iz delnice (Kristijan
Anton Kontarščak) – 4/12/č
Pridobivanje poslovnih deležev povezanih družb (Peter Podgorelec) – 48/24/vo
Skrbni pregled podjetja ali iskanje mačka v žaklju (Jure Mikuž)
– 20/32/č
Sodna postavitev poslovodje d.o.o. (Bojan Zabel) – 12/13/č
Sprememba Druge (kapitalske) direktive EU (Dušan Jovanovič) –
11/9/č
Še o zlorabi položaja ali pravic s strani družbenikov d.o.o.
(Marko Brus) – 49-50/23/mn
Večji poudarek na družbeni odgovornosti podjetij (Breda Mulec)
– 28/13/č
Veliki komentar ZGD-1 (Dušan Jovanovič) – 10/30/prik
Vpis in učinkovanje vpisa odsvojitve poslovnega deleža v sodni
register (VS RS) – 4/28/odl
Vprašanje glede razlage 29. člena ZDDPO-1 – popravek –
1/II/erar
Zastavna pravica in squeeze-out (Miha Šlamberger) – 27/11/č
ZFPPod ter aktivni in pasivni družbeniki (Martina Šetinc Tekavc)
– 9/22/pril
Zloraba položaja ali pravic s strani »lastnikov« pravne osebe
(Liljana Selinšek) – 45/19/č

Stvarno kazalo

Družinsko pravo
(Od)rešitev je v znanju – 6/29/inf
Dopustnost sodne poravnave o v zmoti danem priznanju očetovstva (VS RS) – 20/21/odl
Institut družinskega pomočnika (Boštjan Koritnik) – 33/34/č
Nedonošenost kot negativni dejavnik pri zakonski domnevi očetovstva (Brina Felc, Andrej Soklič) – 23/12/č
Osebnostnopravne dileme po 21. členu ZRIPS (Danijela Mišič) –
24-25/17/č
Overitev mladoletnikovega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
(Nina Scortegagna) – 26/12/č
Posvojitev (Nataša Skubic) – 18/34/č
Predlog zakona o preprečevanju nasilja v družini (Katja Filipčič)
– 48/8/č
Rejniška pogodba ter razmerja in odnosi po sklenitvi pogodbe
(Vida Berglez) – 48/11/č
Sosporništvo zakoncev kot solidarnih dolžnikov (VS RS) –
28/21/odl

Država
Kje so meje uspešnosti? (Jože Mencinger) – 26/3/uv
Stvarno premoženje države in »gospodarnost« upravljavcev
(Mirko Pečarič) – 6/10/č

Državna revizijska komisija
glej tudi Javna naročila

Državni svet
Državni svet potrebuje poklicnega predsednika (Dušan Štrus) –
43/11/mn
Stroga ustavnosodna kontrola širokega polja presoje zakonodajalca (Matej Avbelj) – 41-42/7/č

Državni tožilci
glej Tožilci

Državni zbor
Novela v »primežu« javnega mnenja (Saša Sever) – 16-17/7/č
Odnos med vejami oblasti vprašanje bontona?! (Miroslav Mozetič) – 7-8/9/č
Odsotnost ali zadržanost ministra na seji DZ (US RS) –
38/22/odl
Predsednik in njegova merila (Miro Cerar) – 4/6/č
Ureditev predstavništva Slovencev v zamejstvu in po svetu v DZ
(Breda Mulec) – 12/23/č

Dvojno obdavčenje
Davčna obravnava dohodkov rezidenta – raziskovalno delo v tujini – 39-40/26/erar
Pomembnejše novosti in razlike med starim in novim Sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na
dohodek in premoženje, sklenjenim med Republiko Slovenijo
in Zvezno republiko Nemčijo – 15/I/erar
Zakon o davku na vodna plovila – izogibanje dvojnega obdavčevanja – 12/IV/erar
Vodna plovila, ki jih imajo rezidenti RS registrirana na Hrvaškem
– izvajanje Sporazuma med RS in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja – 24-25/III/erar

E
Ekonomija
Ah, ta inflacija ... (Jure Mikuž) – 36/36/č
Ali letna poročila razkrivajo vse obveznosti podjetja? (Matej
Tomažin) – 15/40/č
Bolj kot tuje konkurence bi se morali bati samih sebe (Robert
Kleindienst) – 13-14/40/č
Borzni baloni in »teorija večjega bedaka« (Robert Kleindienst) –
22/36/č
Brez tobaka k višji rasti bruto domačega proizvoda? (Jure Mikuž)
– 26/32/č
Brezmejni optimizem (Matej Tomažin) – 21/36/č
Cena domačih delnic (Robert Kleindienst) – 45/36/č
Cena garancije (Robert Kleindienst) – 37/36/č
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Če že pada, je dobro vsaj vedeti, zakaj (Robert Kleindienst) –
11/36/č
Česa se lahko naučimo od največjih investitorjev (1. del) (Robert
Kleindienst) – 28/32/č
Česa se lahko naučimo od največjih investitorjev (2. del) (Robert
Kleindienst) – 29-30/40/č
Dežela specifičnih naložb (Robert Kleindienst) – 39-40/44/č
Določanje ekonomske vrednosti podjetij (Jure Mikuž) – 23/32/č
Državni umik iz gospodarstva (Matej Tomažin) – 2/36/č
Inflacija nas lovi (Boris Nusdorfer) – 43/44/č
Jeklo se kuje, dokler je vroče (Jure Mikuž) – 10/36/č
Kako tvegan je Tvegani kapital? (Jure Mikuž) – 16-17/40/č
Kdaj se borze sesujejo? (Robert Kleindienst) – 6/32/č
Kdo je lahko dober kontrolni lastnik? (Robert Kleindienst) –
48/36/č
Kje je prevzemna namera? (Matej Tomažin) – 31-32/40/č
Kje so meje uspešnosti? (Jože Mencinger) – 26/3/uv
Kje so razlogi za vrtoglave rasti balkanskih delniških trgov (Jure
Mikuž) – 7-8/36/č
Kje ste, zmerni vlagatelji? (Robert Kleindienst) – 3/36/č
Koliko stane en novinarski glas? (Jure Mikuž) – 33/36/č
Konec leta tudi konec za tajkune? (Matej Tomažin) – 49-50/44/č
Letošnji smiselni nasprotni predlogi (Matej Tomažin) – 27/32/č
Mali delničarji izgubili še eno bitko (Matej Tomažin) – 35/36/č
Mali delničarji kot pomarančni sok? (Matej Tomažin) – 4/36/č
Na osnovi česa ste pa plačani? (Robert Kleindienst) – 34/36/č
Nadzor, ki to ni (Jure Mikuž) – 44/39/č
Nepremičninski trg v Sloveniji – začetek konca rasti? (Jure
Mikuž) – 1/32/č
Odgovornost medijev pri borznih balonih in zlorabah (Robert
Kleindienst) – 19/40/č
Odlične možnosti za izdajo delnic (Matej Tomažin) – 24-25/36/č
Popolno razkritje (Matej Tomažin) – 18/36/č
Prednostne delnice so presenetile (Matej Tomažin) – 38/36/č
Rast obrestnih mer še ni končana (Matej Tomažin) – 9/36/č
Rdeča jesen (Matej Tomažin) – 46/32/č
Sindikalni protesti in sezuvanje čevljev (Jože Mencinger) –
46/3/uv
Skrbni pregled podjetja ali iskanje mačka v žaklju (Jure Mikuž)
– 20/32/č
Sponzoriranje vulgarnosti in morala ekonomije (Vesna Bergant
Rakočević) – 2/35/č
Superbanka (Jure Mikuž) – 47/36/č
Škrjanček s skrhanim glasom (Jure Mikuž) – 41-42/44/č
Tudi ameriški potrošnik vpliva na slovensko borzo (Matej
Tomažin) – 12/36/č
Vidik poštene cene (Matej Tomažin) – 5/36/č
Zakon o trgu finančnih instrumentov – izziv slovenskega trga
kapitala (Žiga Kosi) – 31-32/3/uv
ZTFI – Ali velja tudi za banke (Gregor Strehovec) – 46/9/č

Ekonomska in monetarna unija
glej Evro

Elektrika

pravna praksa – 2007

Dopustnost omejevanja najemnine za stanovanja v zasebni lasti
(Ian Kain) – 9/6/mn
Dopustnost vloge (Katarina Zidar) – 20/VII/pril
ESČP – upanje in sivi lasje (Jaka Kosmač) – 13-14/34/zap
Kdaj začne teči kazenski postopek z vidika 6. člena EKČP
(Katarina Zidar) – 5/28/odl
Majhen korak v pravo smer (Ciril Ribičič) – 9/3/uv
Novela v »primežu« javnega mnenja (Saša Sever) – 16-17/7/č
Novinarska kritika (Katarina Zidar) – 2/26/č
Ob vtisu premikanja mej odvetnikove svobode izražanja (Andraž
Teršek) – 21/35/č
Obranjena pravica novinarjev do zaščite vira (Kristina Božič) –
48/31/č
Obrnjeno dokazno breme v kazenskem postopku (Matija Longar)
– 1/26/č
Odgovornost držav za kršitve EKČP, nastale zunaj njihovih meja
(Matija Longar) – 3/29/č
Oprostitev plačila davka na dediščino (Katarina Zidar) – 11/28/č
Postopek pred ESČP (Ana Vilfan) – 20/I/pril
Postopek za umetno prekinitev nosečnosti (Katarina Zidar) –
29-30/29/č
Priprava (močnih) argumentov v vlogah za Ustavno sodišče in
ESČP (Andraž Teršek) – 37/14/č
Prva pozitivna sodna presoja Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Peter Pavlin) – 18/25/č
Socialni prejemki in diskriminacija (Katarina Zidar) – 9/25/č
Strasbourška izhodišča svobode izražanja z vidika varovanja sodstva (Andraž Teršek) – 45/I/pril
Učinkovitost ugotavljanja odgovornosti za smrt pacienta (Peter
Lipoglavšek) – 26/25/č
Ustava za Evropo in varstvo človekovih pravic (Ciril Ribičič) –
44/I/pril
Varstvo, vzgoja in stiki – poudarjena skrbnost države (Peter Lipoglavšek) – 16-17/29/č
Veliki brat je v vaši pisarni (2) (Mitja Podpečan) – 19/31/č
Videz, da je šlo za pravičnost (Katarina Božič) – 10/26/č
Volilni prag in pravica do svobodnih volitev (Katarina Zidar) –
7-8/28/č

Etika
Etika in pravo (Marjan Pavčnik) – 45/3/uv
Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno) (Janez Kranjc)
– 45/6/č
Pravo in etika (Matjaž Ambrož) – 34/29/č
Zvezde na sodišču (Vesna Bergant Rakočević) – 48/23/č

Evro
(Bančna) izvršba po evru (Miha Šlamberger) – 5/14/mn
Euro ali evro? (Karmen Vezjak) – 1/14/č
Evro ali euro – pogled slovenistke (Nataša Logar) – 1/29/č
Izvrševanje sklepov o izvršbi po uvedbi evra (Dida Volk) –
3/12/č
Obračunavanje DDV po uvedbi evra – 10/I/erar
Obrestni del zahtevka po uvedbi evra (Miha Šlamberger) –
9/9/mn

Odklop električne energije (Mitja Žiher) – 13-14/26/vo

Evropska komisija
Elektronska pošta
Če nimaš spama, ne obstajaš (Boštjan Koritnik) – 2/40/inf

Embalaža
Zaračunavanje kavcije za embalažo – 15/I/erar

Energetika
Izzivi EU v energetiki (Breda Mulec) – 2/21/č

ESČP
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Ali lahko odvetnik odkloni vložitev revizije (Katarina Zidar) –
28/23/č
Črn dan za človekove pravice (Ciril Ribičič) – 1/17/č
Dejanja vojakov v mirovni operaciji ZN (Beti Hohler) –
49-50/34/č
Do kdaj lahko potencialni oče umakne soglasje k postopku
zunajtelesne oploditve? (Peter Lipoglavšek) – 22/26/č
Dolžnost aktivnega delovanja države in sprememba spola (Kristina Božič) – 37/27/č

Dostop do dokumentov institucij Evropske unije (Jasmina Cigrovski) – 38/29/odl
Navzkrižje interesov (Jasmina Cigrovski) – 19/30/odl
Ničnostna tožba (Jasmina Cigrovski) – 21/27/odl
O diskriminaciji ni dvoma (Boštjan Koritnik) – 4/40/inf
Odločite se za stažiranje (Boštjan Koritnik) – 31-32/44/inf
Pozabljena izvorna vloga Evropske komisije (Rajko Knez) –
3/22/pril
Predlog ZPOmK in varstvo podatkov (Tanja Bratina) – 9/12/č
Prizanesljivost Evropske komisije in Urada RS za varstvo konkurence (Tanja Bratina) – 2/9/č
Procesne sposobnosti regije ali lokalne enote (Jasmina Cigrovski) – 16-17/30/odl

Evropska unija
EU in sosede (Irena Vovk) – 34/34/č
EUforija (Vesna Bergant Rakočević) – 47/35/č
Evropska skupnost in Evropska unija (Nataša Skubic) –
31-32/38/č

PPkazalo-2007:PPkazalo/05

1/7/08

1:02 PM

Page 9

pravna praksa – 2007

Evropska uredba – njen pomen in vpliv v nacionalnem pravu
(Anamarija Patricija Masten, Marjeta Česnik) – 3/22/I
Evropske omejitve kazni izgona tujca iz države (Liljana Selinšek)
– 3/22/č
Evropski ustavni vrtiljak (Matej Avbelj) – 24-25/3/uv
Institucialni okvir Evropske unije (Nataša Skubic) – 45/34/č
Iz BS spet NBS? (Jože Mencinger) – 4/3/uv
Izberimo si dacarja (Boštjan Koritnik) – 22/40/inf
Izgradnja Evrope (Maja Brkan) – 12/32/prik
Izjava ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb – 12/12/inf
Izzivi EU v energetiki (Breda Mulec) – 2/21/č
Jezikovne raznolikosti v EU in primarno pravo (1) (Maja Smrkolj)
– 18/16/č
Korak nazaj pri varstvu osebnih podatkov (Alenka Jerše) –
29-30/13/č
Kratko in jedrnato iz EU (Boštjan Koritnik) – 43/40/č
Lizbonska pogodba – pogodba, ki spreminja PEU in PES (David
Weindorfer) – 47/6/č
Mi, »dobri Evropejci« … (Benjamin Flander) – 11/8/č
Nova kohezijska politika EU ni kos starim izzivom (Breda Mulec)
– 23/16/č
Objava v Uradnem listu EU (Matej Avbelj) – 10/21/vo
Odločite se za stažiranje (Boštjan Koritnik) – 31-32/44/inf
Odobritev zdravljenja v drugi državi članici EU (Anže Erbežnik) –
35/16/č
Pogodba o Ustavi za Evropo in Reforma (Nataša Skubic) –
34/34/č
Pogodbeni (pre)boj na evropskem vrhu (Matej Avbelj) – 26/14/č
Pol stoletja Rimske pogodbe – identiteta in vrednote (Peter
Grilc) – 11/6/č
Posamezna vprašanja jezikovne raznolikosti v EU (2.) (Maja
Smrkolj) – 19/20/inf
Pozabljena izvorna vloga Evropske komisije (Rajko Knez) –
3/22/pril
Pravni okviri štipendiranja za študij v drugi državi članici EU
(Matej Avbelj) – 46/24/odl
Prehodno obdobje iz pristopne pogodbe – gradnja, obnova in
vzdrževanje stanovanjskih objektov – 10/I/erar
Premislek o EU ob dnevu človekovih pravic (Blaž Kovač) –
48/14/č
Prihodnost Evrope: od ustave do pogodbe o reformi EU (Simona
Drenik) – 29-30/I/pril
REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (Marta Ciraj) – 28/I/pril
Schengenski informacijski sistem – vrata v EU (Alenka Jerše,
Andreja Mrak) – 39-40/I/pril
Sladka petdesetletnica (Boštjan Koritnik) – 16-17/44/inf
Solventnost II ali nov pristop k zavarovalništvu (Sergej Simoniti)
– 29-30/3/uv
Svet Evropske unije (Nataša Skubic) – 47/34/č
Svet Evropske unije in Evropski svet (Nataša Skubic) – 48/34/č
Še lažje do dokumentov EU (Boštjan Koritnik) – 23/36/inf
Še o odobritvi zdravljenja v drugi državi članici EU (Eva Godina
Jalen) – 38/13/mn
Še o zdravljenju v drugi državi članici EU (Anže Erbežnik) –
41-42/15/mn
Širitev in članstvo v EU (Nataša Skubic) – 35/34/č
Ustanovitvene pogodbe (Nataša Skubic) – 33/34/č
Ustavnopravne dileme Hrvaške na poti v EU (Matej Avbelj) –
16-17/33/č
Varstvo manjšin ob predsedovanju Slovenije EU (Breda Mulec) –
16-17/16/č
Večje spremembe ZDR odvisne od EU (Nataša Belopavlovič) –
35/3/uv
Večji poudarek na družbeni odgovornosti podjetij (Breda Mulec)
– 28/13/č
Viri prava Evropske skupnosti (1) (Nataša Skubic) – 36/34/č
Zakaj je prevod PUE napačen (Matej Avbelj) – 18/18/č
Zdaj tudi EUTube (Boštjan Koritnik) – 28/36/inf
Zdravljenje čez mejo (Boštjan Koritnik) – 7-8/40/inf

Evropski parlament
Odvzem imunitete evropskemu poslancu (Jasmina Cigrovski) –
13-14/33/č
Ugovor nedopustnosti zaradi uporabe žiga podpisa – 22/28/odl

Stvarno kazalo

F
Film
Kaj je narobe s Filmskim skladom RS – javnim skladom? (Maja
Jurić) – 47/17/č

Finance in finančni trg
Ah, ta inflacija ... (Jure Mikuž) – 36/36/č
Ali letna poročila razkrivajo vse obveznosti podjetja? (Matej
Tomažin) – 15/40/č
Bolj kot tuje konkurence bi se morali bati samih sebe (Robert
Kleindienst) – 13-14/40/č
Borzni baloni in »teorija večjega bedaka« (Robert Kleindienst) –
22/36/č
Brez tobaka k višji rasti bruto domačega proizvoda? (Jure Mikuž)
– 26/32/č
Brezmejni optimizem (Matej Tomažin) – 21/36/č
Cena domačih delnic (Robert Kleindienst) – 45/36/č
Cena garancije (Robert Kleindienst) – 37/36/č
Če že pada, je dobro vsaj vedeti, zakaj (Robert Kleindienst) –
11/36/č
Česa se lahko naučimo od največjih investitorjev (1. del) (Robert
Kleindienst) – 28/32/č
Česa se lahko naučimo od največjih investitorjev (2. del) (Robert
Kleindienst) – 29-30/40/č
Dežela specifičnih naložb (Robert Kleindienst) – 39-40/44/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – drugi del (Mitja Kocmut,
Irena Vovk, Boštjan Koritnik) – 43/22/zap
Določanje ekonomske vrednosti podjetij (Jure Mikuž) – 23/32/č
Državni umik iz gospodarstva (Matej Tomažin) – 2/36/č
Inflacija nas lovi (Boris Nusdorfer) – 43/44/č
Jeklo se kuje, dokler je vroče (Jure Mikuž) – 10/36/č
KAD-u Triglava ne bi zaupal (Jože Mencinger) – 37/3/uv
Kako tvegan je Tvegani kapital? (Jure Mikuž) – 16-17/40/č
Kdaj se borze sesujejo? (Robert Kleindienst) – 6/32/č
Kdo je lahko dober kontrolni lastnik? (Robert Kleindienst) –
48/36/č
Kje je prevzemna namera? (Matej Tomažin) – 31-32/40/č
Kje so razlogi za vrtoglave rasti balkanskih delniških trgov (Jure
Mikuž) – 7-8/36/č
Kje ste, zmerni vlagatelji? (Robert Kleindienst) – 3/36/č
Koliko stane en novinarski glas? (Jure Mikuž) – 33/36/č
Konec leta tudi konec za tajkune? (Matej Tomažin) – 49-50/44/č
Letošnji smiselni nasprotni predlogi (Matej Tomažin) – 27/32/č
Mali delničarji izgubili še eno bitko (Matej Tomažin) – 35/36/č
Mali delničarji kot pomarančni sok? (Matej Tomažin) – 4/36/č
Mali ljubljanski kapitalisti (Boštjan Koritnik) – 44/44/inf
Na osnovi česa ste pa plačani? (Robert Kleindienst) – 34/36/č
Nadzor, ki to ni (Jure Mikuž) – 44/39/č
Nepremičninski trg v Sloveniji – začetek konca rasti? (Jure
Mikuž) – 1/32/č
Odgovornost medijev pri borznih balonih in zlorabah (Robert
Kleindienst) – 19/40/č
Odlične možnosti za izdajo delnic (Matej Tomažin) – 24-25/36/č
Popolno razkritje (Matej Tomažin) – 18/36/č
Posredovanje finančnih storitev – 20/I/erar
Prednostne delnice so presenetile (Matej Tomažin) – 38/36/č
Pripravljajo se temeljna načela mednarodnega investicijskega
prava (Jernej Letnar Černič) – 39-40/38/č
Rast obrestnih mer še ni končana (Matej Tomažin) – 9/36/č
Rdeča jesen (Matej Tomažin) – 46/32/č
Skrbni pregled podjetja ali iskanje mačka v žaklju (Jure Mikuž)
– 20/32/č
Sprejeti predlog ZTFI (Boštjan Koritnik) – 18/34/č
Superbanka (Jure Mikuž) – 47/36/č
Škrjanček s skrhanim glasom (Jure Mikuž) – 41-42/44/č
Trgovanje z notranjimi informacijami (Jasmina Cigrovski) –
20/22/odl
Tudi ameriški potrošnik vpliva na slovensko borzo (Matej
Tomažin) – 12/36/č
Vidik poštene cene (Matej Tomažin) – 5/36/č
Zakon o trgu finančnih instrumentov – izziv slovenskega trga
kapitala (Žiga Kosi) – 31-32/3/uv
ZTFI – Ali velja tudi za banke (Gregor Strehovec) – 46/9/č
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Finančno poslovanje podjetij
(Ne)odgovornost družbenika za obveznosti izbrisane družbe
(Janez Tekavc) – 9/22/pril
Delavci izbrisanih družb brez neizplačanih plač (Šime Ivanjko) –
5/10/č
Finančno poslovanje (Irena Vovk) – 38/34/č
Kakšno odločitev lahko pričakujemo od Ustavnega sodišča
(Šime Ivanjko) – 22/8/č
Nekreativna pravna stroka (Šime Ivanjko) – 9/I/pril
Pobude v imenu članov društva (US RS) – 4/28/odl
S 500 členi nad nezmožnost plačila (Alenka Leskovic) –
36/35/č
Uveljavljanje terjatev zoper družbenike družbe, izbrisane na podlagi zakona o finančnem poslovanju podjetij – 43/II/erar
Varstvo upnikov družb, izbrisanih po ZFPPod (US RS) –
26/22/odl
Vprašanje ustavnosti prvega odstavka 4. člena ZFPPod-B (Luigi
Varanelli) – 22/6/č
ZFPPIPP: Reforma(cija) insolvenčnega prava v Sloveniji (Zoran
Skubic) – 39-40/12/č
ZFPPod ter aktivni in pasivni družbeniki (Martina Šetinc Tekavc)
– 9/22/pril

pravna praksa – 2007

Predlog novele Zakona o graditvi objektov: projektni pogoji in
soglasja (Adrijana Viler Kovačič) – 12/6/č
Predlog novele ZGO-1: zakaj so spremembe nujne (Janez
Tekavc) – 15/14/mn
Projektni pogoji in soglasja za gradnjo objektov (Adrijana Viler
Kovačič) – 2/I/pril
Roki za izdajo gradbenega dovoljenja (Adrijana Viler Kovačič) –
10/21/vo
Zmagajo smeli (Boštjan Koritnik) – 45/34/zap

Grčija
Izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
(Jasmina Cigrovski) – 9/26/odl
Pomoč na cesti (Jasmina Cigrovski) – 1/25/odl

H
Helikopter
Odškodninska odgovornost obratovalca – helikoptersko reševanje
v gorah (VS RS) – 16-17/27/odl
Pravna ureditev dežurne službe in službe nujne medicinske
pomoči (Iztok Starc) – 18/10/č

Finska
Odgovornost države za javne izjave uradnika (Jasmina Cigrovski)
– 19/30/odl
Zavrnitev dostopa do poklicnega usposabljanja (Jasmina Cigrovski) – 4/30/odl

Hipoteka
Ali zemljiški dolg zastara? (Miha Šlamberger) – 1/11/č
Izbris hipoteke (Miha Šlamberger) – 5/23/vo
Sprememba hipoteke (Miha Šlamberger) – 6/22/vo
Zaznamba izvršbe (Miha Šlamberger) – 6/22/vo

Francija
Obrnjeno dokazno breme v kazenskem postopku (Matija Longar)
– 1/26/č
Predlog reforme francoskega obligacijskega prava (Jerca Kramberger) – 1/II/pril

Hišna preiskava
Neobičajna stališča Vrhovnega sodišča glede pravic osumljenca
v predkazenskem postopku (Blaž Kovačič Mlinar) – 26/17/č

Holokavst

G

Kaj nam holokavst govori danes? (Aleš Završnik) – 5/21/č

Hotel
Gasilci
Dodatno pokojninsko zavarovanje za gasilce (Peter Pogačar) –
7-8/21/vo

Priobčitev del po televizijskih sprejemnikih, nameščenih v hotelskih sobah (Jasmina Cigrovski) – 1/25/odl
Vpogled policista v knjigo gostov hotela – 33/27/č

Glasba

Hrvaška

Trajanje pravic izvajalca (Matej Čujovič) – 37/19/č

Ne Haag, le sosed bo mejak! (Marko Pavliha) – 33/3/uv
Sporazuma med RS in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega
obdavčevanja stran 22 – 24-25/III/erar
Ustavnopravne dileme Hrvaške na poti v EU (Matej Avbelj) –
16-17/33/č
Vodna plovila, ki jih imajo rezidenti RS registrirana na Hrvaškem
– izvajanje Sporazuma med RS in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja –
24-25/III/erar

Globe
glej Kazni

Gospodarsko pravo
Ali potrebujemo evropsko pogodbeno pravo? (Boštjan Koritnik) –
18/27/č
Evropsko pogodbeno pravo: od mita k resničnosti? (Maja Brkan)
– 27/26/č
Izbira pogodbenega tipa – poimenovanje pogodbe (Luigi Varanelli) – 45/25/č
Menedžerski odkupi, izvedeni s tehniko managment buyout
(Luigi Varanelli) – 49-50/6/č
Neobstoječi pravni posli v korporacijskem pravu (Aleš Vahčič) –
48/I/pril
Posodobitev gospodarskega prava (Boštjan Koritnik) – 21/28/č

I
Igre na srečo
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti (Jasmina Cigrovski) – 10/27/odl
Obdavčitev dobitkov, prejetih iz tujine iz naslova športnih stav –
27/IV/erar

Gospodinje
Delo gospodinjskega pomočnika ali gospodinjske pomočnice
(Etelka Korpič-Horvat) – 34/20/č

Imigranti

Gradbeno dovoljenje

Imuniteta

glej Gradnja, Urejanje prostora

Davčna imuniteta Evropskih skupnosti (Jasmina Cigrovski) –
16-17/30/odl
Odvzem imunitete evropskemu poslancu (Jasmina Cigrovski) –
13-14/33/č

Gradnja
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Izdajanje gradbenih dovoljenj (Jure Škrbec) – 44/30/č
Meddržavni spor zaradi gradnje celulozne tovarne (Jernej Letnar
Černič) – 20/23/č
Novela ZGO-1: spremembe nujne, a drugače od predlaganih
(Adrijana Viler Kovačič) – 22/11/č
Novela ZGO-1: spremeniti je treba okoljsko zakonodajo (Janez
Tekavc) – 26/9/mn

glej Tujci

Inflacija
Ah, ta inflacija ... (Jure Mikuž) – 36/36/č
Inflacija nas lovi (Boris Nusdorfer) – 43/44/č
Osebna inflacija (Boštjan Koritnik) – 38/40/inf
Usklajevanje plač z inflacijo (Slavi Pirš) – 34/23/vo
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Informacije javnega značaja

Inšpekcija

Dostop do dokumentov institucij Evropske unije (Jasmina Cigrovski) – 38/29/odl
Izjeme od doložnosti posredovanja informacij javnega značaja –
49-50/27/odl
Načelo zakonitosti – informacije javnega značaja – 48/27/odl
Postopek pred sodiščem druge stopnje (Jasmina Cigrovski) –
6/26/odl
Še lažje do dokumentov EU (Boštjan Koritnik) – 23/36/inf

Davčni inšpekcijski postopek – novosti v novem ZDav-2 (Katja
Višnjevec) – 10/I/inf
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij (drugič)? (Štefka Korade Purg) – 15/17/mn
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij?
(Mirko Pečarič) – 11/20/č
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij
(dodatno pojasnilo) (Mirko Pečarič) – 18/13/mn

Informatika

Intelektualna lastnina

(Med)narodno pravo (Beti Hohler) – 19/44/inf
Besede za invalide (Boštjan Koritnik) – 15/44/inf
Blog na blog palača (Boštjan Koritnik) – 1/36/inf
Boštjan Koritnik – 5/40/inf
Carinska uprava RS (Boštjan Koritnik) – 12/40/inf
Če nimaš spama, ne obstajaš (Boštjan Koritnik) – 2/40/inf
Čestitke za polnoletnost (Anton Tomažič) – 28/30/č
Delovanje imenskih strežnikov ISP kot nelojalna konkurenca
(Franci Ježek) – 5/15/č
E-demokracija iz klobuka? (Janez Pogorelec) – 45/11/č
E-izmenjava pisnih dokumentov (Irena Vovk) – 29-30/38/č
EUekspres (Boštjan Koritnik) – 41-42/48/inf
Evidenca trga nepremičnin (Boštjan Koritnik) – 47/40/inf
Index Prohibitorum (Boštjan Koritnik) – 11/40/inf
Informacijska tehnologija in/ali pravica do naravnega sodnika
(Boštjan Rejc) – 3/14/č
Izberimo si dacarja (Boštjan Koritnik) – 22/40/inf
Izdelava spletne strani za ameriško podjetje – 4/22/erar
Izšla je 3. verzija licence GPL (Matija Damjan) – 37/I/pril
JAPTI v novi preobleki (Boštjan Koritnik) – 18/40/inf
Je več zlorab ali le prijav? (Boštjan Koritnik) – 29-30/44/inf
Kako klicati ceneje (Boštjan Koritnik) – 35/40/inf
Konferenca Cyberspace 2006 (Aleš Završnik) – 2/28/č
Mali ljubljanski kapitalisti (Boštjan Koritnik) – 44/44/inf
Malo denarja, malo muzike (Gregor Klun) – 9/14/č
Mobbing (Boštjan Koritnik) – 46/36/inf
Mozaik pravniških društev na spletu (Boštjan Koritnik) –
13-14/44/inf
Nove spletne možnosti US (Boštjan Koritnik) – 3/40/inf
O diskriminaciji ni dvoma (Boštjan Koritnik) – 4/40/inf
Obveščanje neizbranih kandidatov (Nataša Belopavlovič) –
39-40/28/vo
Odločite se za stažiranje (Boštjan Koritnik) – 31-32/44/inf
Odločitve evropskega ombudsmana (Boštjan Koritnik) – 9/40/inf
Okoljske človekove pravice (Boštjan Koritnik) – 45/40/inf
Osebna inflacija (Boštjan Koritnik) – 38/40/inf
Peer to peer (P2P) (Gregor Klun) – 39-40/21/č
Portal javnih naročil (Boštjan Koritnik) – 43/48/inf
Poslovne informacije (Boštjan Koritnik) – 48/40/č
Pot k finančni inteligenci (Boštjan Koritnik) – 36/40/inf
Praktični vidiki uveljavitve portala javnih naročil (Maja Potočnik,
Marjeta Erjavec) – 27/9/č
Pravni inštituti z enimi vrati (Boštjan Koritnik) – 10/40/inf
Pravni vidiki informatizacije upravnih storitev v projektu OneStopGovernment (Polona Kovač) – 18/14/č
Pravniki blogerji (Boštjan Koritnik) – 33/40/inf
Predsedovanje na spletu (Boštjan Koritnik) – 49-50/48/inf
Pregled službenega računalnika sodelavca – 27/21/č
Računalniški programi in konkurenčno pravo – zadeva Microsoft
(Jorg Sladič) – 39-40/33/č
Register predpisov 2006 – 4/34/inf
Reši ga! (Boštjan Koritnik) – 21/40/inf
Sladka petdesetletnica (Boštjan Koritnik) – 16-17/44/inf
Spletna identiteta EU (Boštjan Koritnik) – 39-40/48/inf
Spletno oko (Boštjan Koritnik) – 20/36/inf
Še lažje do dokumentov EU (Boštjan Koritnik) – 23/36/inf
Še o diskriminaciji (Boštjan Koritnik) – 6/36/inf
Terminološka zbirka EU (Boštjan Koritnik) – 26/36/inf
Umetna (pravna) inteligenca (Boštjan Koritnik) – 7-8/30/č
Vas ta trenutek preiskujejo? (Mitja Podpečan) – 7-8/18/č
Virtualne knjižnice (Boštjan Koritnik) – 27/36/inf
Vsako leto manj ovir (Boštjan Koritnik) – 34/40/inf
Za lažjo zamenjavo banke (Boštjan Koritnik) – 24-25/40/inf
Zdaj tudi EUTube (Boštjan Koritnik) – 28/36/inf
Zdravljenje čez mejo (Boštjan Koritnik) – 7-8/40/inf
Zemlja in nebo (Boštjan Koritnik) – 37/40/inf

glej tudi Avtorsko pravo, Industrijska lastnina
Dohodki iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju –
37/IV/erar
EU: ugovor, temelječ na ugledu predhodne znamke (Špelca
Sever Mlinarič) – 4/14/č
Izšla je 3. verzija licence GPL (Matija Damjan) – 37/I/pril
Kako zaščititi izum (Maja Lubarda) – 44/36/prik
Pristojnost ES za področje patentov in neposredni učinek določb
sporazuma o ustanovitvi STO (Maja Smrkolj) – 37/25/č
Prosta licenca kot pravni temelj odprte vsebine (Ana Vlahek) –
35/30/prik
Uporaba znamke s strani tretje osebe (Jasmina Cigrovski) –
5/29/odl
Zmaga Wayna Rooneyja proti kibernetičnemu skvoterju (Vesna
Bergant Rakočević) – 22/17/č

Internet
glej tudi Informatika, Elektronsko poslovanje
Ali je internet medij? (Tomaž Pavčnik) – 3/35/č
Cene storitev internetnega dostopa (Jasmina Cigrovski) –
7-8/29/odl
Delovanje imenskih strežnikov ISP kot nelojalna konkurenca
(Franci Ježek) – 5/15/č
E-izmenjava pisnih dokumentov (Irena Vovk) – 29-30/38/č
Izdelava spletne strani za ameriško podjetje – 4/22/erar
Je več zlorab ali le prijav? (Boštjan Koritnik) – 29-30/44/inf
Konferenca Cyberspace 2006 (Aleš Završnik) – 2/28/č
Peer to peer (P2P) (Gregor Klun) – 39-40/21/č
Postanimo e-demokracija! (Marko Pavliha) – 43/13/č
Praktični vidiki uveljavitve portala javnih naročil (Maja Potočnik,
Marjeta Ejravec) – 27/9/č
Pravni inštituti z enimi vrati (Boštjan Koritnik) – 10/40/inf
Pravni smerokaz za uporabnike novih tehnologij (Katarina Krapež) – 28/28/prik
Pravniki blogerji (Boštjan Koritnik) – 33/40/inf
Za prijetne nakupe prek spleta (Mateja Štupar) – 49-50/18/č
Zdaj tudi EUTube (Boštjan Koritnik) – 28/36/inf
Zemlja in nebo (Boštjan Koritnik) – 37/40/inf
Zmaga Wayna Rooneyja proti kibernetičnemu skvoterju (Vesna
Bergant Rakočević) – 22/17/č

Intervju
V Prokrustovi postelji – Intervju: dr. Rajko Pirnat (Irena Vovk) –
28/25/č
Zgodbi, prepleteni s politiko – Intervju: Aleksander Čeferin (Irena
Vovk) – 35/28/č

Invalidi
Besede za invalide (Boštjan Koritnik) – 15/44/inf
Invalidska upokojitev (Irena Žagar) – 2/23/vo
Kvote za zaposlovanje invalidov (Boštjan Koritnik) –
13-14/38/zap
Obračun plače invalidu (Darko Kastelic) – 41-42/30/vo
Pravice iz invalidskega zavarovanja samostojnega podjetnika
(Darko Kastelic) – 24-25/22/vo
Razporeditev delovnega časa – 5/23/vo
Sprejeta Konvencija ZN o pravicah invalidov (Jasna Murgel) –
1/19/č
Sprememba invalidnosti v času odpovednega roka (Nataša Belopavlovič) – 31-32/23/vo

Investicije
JAPTI v novi preobleki (Boštjan Koritnik) – 18/40/inf
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Spodbujanje podjetništva (Ministrstvo za finance in Ministrstvo za
gospodarstvo) – 22/20/vo

Irak
Človekove pravice so z zamudo le dosegle Irak (Dominika
Švarc) – 39-40/31/č

Istospolne skupnosti
Dedovanje istospolnih partnerjev (Viktorija Žnidaršič Skubic) –
27/15/č
Osebnostnopravne dileme po 21. členu ZRIPS (Danijela Mišič) –
24-25/17/č

Italija
Dodelava blaga v drugi državi EU – 12/I/erar
Procesne sposobnosti regije ali lokalne enote (Jasmina Cigrovski) – 16-17/30/odl
Vračilo pomotoma plačanega davka (Jasmina Cigrovski) –
12/30/odl

Izbrisani
Nedosegljiv ideal – 10/34/č
Politični zločin, ne »administrativna napaka« (Matevž Krivic) –
9/21/č
Ustavni zakon o izbrisanih – še ena diskriminacija (Neža
Kogovšek) – 47/19/č

Izobraževanje
glej tudi Šolstvo, Izobraževanje pravnikov
Mednarodne konference (Matjaž Ambrož) – 49-50/39/zap
Prehodno obdobje za pridobitev ustrezne izobrazbe (US RS) –
44/26/odl
Strokovni izpiti v državni upravi: da ali ne? (Slobodan Rakočević)
– 33/11/č

Izrael
Štiri desetletja za Zeleno črto (Dominika Švarc) – 29-30/22/č

Izvedenci
Kaj storiti z zasebnimi izvedeniškimi mnenji in zasebnimi cenitvami? (Jorg Sladič) – 43/15/č

Izvršba
glej Izvršilni postopek

Izvrševanje tujih sodnih odločb
Izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
(Jasmina Cigrovski) – 9/26/odl
Mednarodna pristojnost sodišča (Jasmina Cigrovski) – 20/22/odl
Težava je nezaupanje (Boštjan Koritnik) – 39-40/42/zap

Izvršilni postopek
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(Bančna) izvršba po evru (Miha Šlamberger) – 5/14/mn
Informacijska tehnologija in/ali pravica do naravnega sodnika
(Boštjan Rejc) – 3/14/č
Iz »neskončnih« v »končne« denarne izvršbe (Franc Kopše) –
5/12/č
Izvršba in zavarovanje po novem (Boštjan Koritnik) – 9/34/zap
Izvršba: kam z verodostojno listino? (Dida Volk) – 6/I/pril
Izvrševanje sklepov o izvršbi po uvedbi evra (Dida Volk) –
3/12/č
Izvršitev začasnih odredb (Majda Lušina) – 6/VII/pril
K tezam novega izvršilnega postopka (Barbara Perne) – 19/6/č
Možnost izvršbe na prejemke iz naslova povračila stroškov
(Nataša Belopavlovič) – 36/26/vo
Na rob določilom o veljavi in uporabi zakona (Albin Igličar) –
31-32/18/č
Neuspešna vročitev v izvršilnem postopku (Miha Šlambeger) –
26/7/č
Odškodninska odgovornost tretjega zaradi izdane začasne odredbe – alternativna vzročnost (VS RS) – 4/28/odl
Omejitve davčne izvršbe na denarna sredstva samostojnega podjetnika – 47/I/erar
Pogled na tezo o spremembi načina vročanja v izvršbi (Igor Vuksanović) – 29-30/11/č

pravna praksa – 2007

Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe in njene pravne
posledice (Renato Vrenčur) – 5/11/mn
Seznam dolžnikovega premoženja (Marko Zupanc) – 27/6/č
Sodni referent in strokovni sodelavec v izvršbi – korak naprej?
(Franc Kopše) – 23/10/č
Splošnost izvršilne klavzule (US RS) – 16-17/26/odl
Sprememba hipoteke (Miha Šlamberger) – 6/22/vo
Še enkrat: Izvršba – kam z verodostojno listino? (Hans-Ulrich
Borchert) – 39-40/9/č
Še o ugovoru neutemeljenemu računu (Klemen Veršič) –
23/19/vo
Verodostojna listina po ZIZ – faktura (VS RS) – 3/27/odl
Vrstni red »izvršilnih zadev« pri delodajalcu (Dida Volk) –
29-30/25/vo
Zadolžnica (zadužnica) – morda tudi pri nas? (Miha Šlamberger)
– 37/10/č
Zaznamba izvršbe (Miha Šlamberger) – 6/22/vo
ZIZ-F (Irena Vovk) – 35/34/č

J
Javna agencija
JAPTI v novi preobleki (Boštjan Koritnik) – 18/40/inf

Javna korist
Ustanovitev služnosti v javno korist brez odškodnine za poseg v
lastninsko pravico (Biljana Erdelič) – 38/7/č

Javna naročila
(Ne)učinkovitost koriščenja sredstev kohezijskega sklada (Breda
Mulec) – 38/16/č
Ali je prekinitev postopka ena izmed možnosti za konec postopka javnega naročanja (Maja Potočnik, Marjeta Erjavec) –
39-40/16/č
Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov (Maja Ekart) –
44/24/vo
Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov (Maja Ekart) –
46/19/vo
Javna naročila (pravnih) storitev v luči sodbe Sodišča ES An
post (Aleksij Mužina) – 46/11/č
Javna naročila blaga (Jasmina Cigrovski) – 26/26/odl
Obveščanje o razlogih za razveljavitev postopka (Maja Ekart) –
45/25/odl
Odgovornost države za zakonito delovanje naročnikov na
področju javnega naročanja (Petra Ferk, Boštjan Ferk) –
15/11/č
Odgovornost pri javnih naročilih (Boštjan Koritnik) – 23/30/zap
Odprava računskih napak v ponudbenih dokumentacijah (Maja
Potočnik) – 33/14/č
Omejevanje pravnega varstva v nasprotju s cilji javnega
naročanja (Vesna Kranjc) – 44/14/č
Osebe zasebnega prava kot naročniki po ZJNVETPS (Danila Djokić, Marko Djinović) – 49-50/16/č
Portal javnih naročil (Boštjan Koritnik) – 43/48/inf
Potek javnega naročanja (Jure Škrbec) – 44/30/č
Praktični vidiki uveljavitve portala javnih naročil (Maja Potočnik,
Marjeta Ejravec) – 27/9/č
Preverjanje podatkov pri javnem naročanju (Marija Bukovec
Marovt) – 15/27/vo
Priprta vrata revizije (1.) (Andrej Pohar) – 34/9/č
Priprta vrata revizije (2.) (Andrej Pohar) – 35/12/č
Ravnanje uradnih oseb pri postopkih javnih naročil (Jure Škrbec)
– 39-40/30/č
Sprememba zakonodaje na področju revizije postopkov javnega
naročanja (Maja Potočnik, Marjeta Erjavec) – 24-25/6/č
Zakon o javnem naročanju s komentarjem (Marija Bukovec
Marovt) – 18/31/prik
ZJN-1 in ZJNVETPS z uvodnimi pojasnili (Marija Bukovec
Marovt) – 9/32/prik
ZJN-2 in ZJNVETPS s pojasnili ter ZIZP s pojasnili (Marko Žvipelj) – 5/32/prik

Javna pot
Javna cesta na zasebnem zemljišču (US RS) – 44/26/odl
Javna pešpot na zasebnem zemljišču (US RS) – 12/26/odl
Služnostna pravica (Andrej Ekart) – 28/20/vo
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Javne finance
Financiranje občin (US RS) – 43/30/odl
Še bedimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 7-8/3/uv

Javne površine
Snemanje javnih površin (Andreja Mrak) – 26/24/č

Javni interes
Protikonkurenčni sporazumi za dosego splošnih javnih interesov
držav članic (Tina Metelko) – 10/VII/pril

Javni red in mir
Hora legalis na »horuk«? (Miha Remžgar, Tilen Šućur) –
23/27/č
Izgon iz države (Jasmina Cigrovski) – 24-25/28/odl
Kontrapunkt varnosti in dostojanstva (Benjamin Flander, Matic
Zupan) – 19/35/prik
Tujci in nevarnost za javni red in varnost države (Matjaž Šaloven) – 31-32/II/pril

Javni uslužbenci
Konflikt interesov pri delu javnega uslužbenca (Jure Škrbec) –
37/24/č
Poskus podkupovanja v uradnem postopku in zgledno ravnanje
uradne osebe (Katja Eman) – 31-32/27/č
Ravnanje javnega uslužbenca, ki pomeni konflikt interesov (Jure
Škrbec) – 48/28/č
Razkritje plač javnih uslužbencev – 49-50/27/odl
Rok za opravo strokovnega izpita (US RS) – 6/24/odl
Strokovni izpiti v državni upravi: da ali ne? (Slobodan Rakočević)
– 33/11/č
Tesnoba in vznemirjenost javnih uslužbencev (Boža Vončina) –
49-50/14/č
Z novelo ZJU bodo javni uslužbenci še bolj privilegirani (Franc
Čučko) – 19/9/č
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij
(dodatno pojasnilo) (Mirko Pečarič) – 18/13/mn
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij (drugič)? (Štefka Korade Purg) – 15/17/mn
Že imate svojega zasebnega detektiva? (Bećir Kečanović) –
7-8/12/č

Javni zavod
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 18/22/vo

Javno podjetje
(Javno) podjetje – kaj je to? (Aleš Ferčič) – 22/10/č
DDV in storitve javnega podjetja pri izgradnji sredstev v upravljanju (Boris Jagodič) – 18/7/č
Javno podjetje med gospodarsko družbo in osebo javnega
prava (Petra Ferk, Boštjan Ferk) – 34/I/pril

Javno-zasebno partnerstvo
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Simona Toplak) – 20/25/č
Javno podjetje med gospodarsko družbo in osebo javnega
prava (Petra Ferk, Boštjan Ferk) – 34/I/pril
Javno-zasebno partnerstvo (Boštjan Koritnik) – 7-8/34/zap
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu s pojasnili (Tomaž Vesel) –
38/32/prik

Jedrski odpadki
glej Varstvo okolja

Jezik
(Ne)ekonomičnost pravnega jezika (Nataša Skubic) – 29-30/38/č
Črka ü, ñ, ć = glas i, nj, č (Nataša Logar) – 46/29/č
Dedovanje (Nataša Skubic) – 13-14/38/č
Delo in zaposlitev (Nataša Skubic) – 20/30/č
Denarna kazen (Nataša Skubic) – 19/38/č
Dopust, počitnice, prosti dnevi … (Nataša Skubic) – 24-25/34/č
Drugostopni ali drugostopenjski? (Nataša Logar) – 24-25/33/č
Euro ali evro? (Karmen Vezjak) – 1/14/č
Evro ali euro – pogled slovenistke (Nataša Logar) – 1/29/č
Evropska skupnost in Evropska unija (Nataša Skubic) –
31-32/38/č
Evropski parlament (Nataša Skubic) – 46/30/č

Stvarno kazalo

In ter ali (Nataša Skubic) – 27/30/č
Institucialni okvir Evropske unije (Nataša Skubic) – 45/34/č
Iz naslova prodaje (Nataša Logar) – 4/33/č
Izgon tujca iz države (Nataša Skubic) – 22/34/č
Izpovedba ali izpoved? (1) (Nataša Logar) – 33/33/č
Izpovedba ali izpoved? (2) (Nataša Logar) – 34/33/č
Jezik in pravo (Matjaž Ambrož) – 31-32/35/č
Jezikovne raznolikosti v EU in primarno pravo (1) (Maja Smrkolj)
– 18/16/č
Kaj imata skupnega delovnopravni nasvet in trisobno stanovanje?
(Nataša Logar) – 21/33/č
Kdo toži koga, ko je prvih in drugih več? (Nataša Logar) –
23/29/č
Kdo toži koga? (Nataša Logar) – 22/33/č
Ko je priča moški (Nataša Logar) – 5/33/č
Ko sodišče oživi (Tina Verovnik) – 28/29/č
Ko stopijo v veljavo okoliščine posebnega značaja in narave
(Nataša Logar) – 27/29/č
Korpus je zakon I. (Nataša Logar) – 11/33/č
Korpus je zakon II. (Nataša Logar) – 12/33/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih I. (Nataša Skubic) –
9/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih II. (Nataša Skubic) –
10/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih III. (Nataša Skubic) –
11/34/č
Lizbonska pogodba (Nataša Skubic) – 49-50/42/č
Načelo primarnosti prava Skupnosti (Nataša Skubic) –
39-40/42/č
Nekončna ločila: podpičje in dvopičje (Tina Verovnik) – 48/33/č
Neposredna uporaba prava Skupnosti (Nataša Skubic) –
38/34/č
Neposredni učinek prava Skupnosti (Nataša Skubic) – 37/34/č
Neskončna ločila: pomišljaj (1) (Tina Verovnik) – 49-50/41/č
O oklepaju in (skoraj nič) o vejici (Nataša Logar) – 15/37/č
O vrinjenih stavkih in (skoraj nič) o vejici (Nataša Logar) –
13-14/37/č
Obtožni akt in obtožba (I.) (Nataša Skubic) – 1/30/č
Obtožni akt in obtožba (II.) (Nataša Skubic) – 2/34/č
Ostali ali drugi členi zakona? (Nataša Logar) – 18/33/č
Po zaslugi ali zaradi? (Nataša Logar) – 19/37/č
Pogodba o avtorskem delu (I.) (Nataša Logar) – 2/33/č
Pogodba o avtorskem delu (II.) (Nataša Logar) – 3/33/č
Pogodba o Ustavi za Evropo in Reforma (Nataša Skubic) –
34/34/č
Pogodba, v kateri ... ali pogodba, kjer ...? (Nataša Logar) –
31-32/37/č
Posamezna vprašanja jezikovne raznolikosti v EU (2.) (Maja
Smrkolj) – 19/20/inf
Posvojitev (Nataša Skubic) – 18/34/č
Pravna praznina (Nataša Skubic) – 16-17/38/č
Pravni ali *praven (Nataša Logar) – 6/29/č
Preglednost dolgih povedi (Nataša Logar) – 26/29/č
Premoženje (Nataša Skubic) – 12/34/č
Priča in pričanje (Nataša Skubic) – 5/34/č
Priposestvovanje (Nataša Skubic) – 3/34/č
Pripravništvo in vajeništvo (Nataša Skubic) – 21/34/č
Prisluhi (Tina Verovnik) – 38/33/č
Prisluškovanje (Nataša Skubic) – 7-8/34/č
Prosti preudarek (Nataša Skubic) – 26/30/č
Rokovati s čim (Nataša Logar) – 10/33/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (1) (Nataša Skubic) –
41-42/42/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (2) (Nataša Skubic) –
43/42/č
Sodba v imenu ljudstva (Nataša Logar) – 41-42/41/č
Sodnik je kriv ali Kriv je sodnik? (Nataša Logar) – 16-17/37/č
Splošna načela prava (Nataša Skubic) – 44/37/č
Spor majhne vrednosti in vrednost spornega predmeta (Nataša
Skubic) – 28/30/č
Stare in nove Evrope (Tina Verovnik) – 44/36/č
Svet Evropske unije (Nataša Skubic) – 47/34/č
Svet Evropske unije in Evropski svet (Nataša Skubic) – 48/34/č
Še o nadomestnih lastnih imenih (Tina Verovnik) – 45/33/č
Še o vejicah (Tina Verovnik) – 37/33/č
Širitev in članstvo v EU (Nataša Skubic) – 35/34/č
Štiri slovnične (Nataša Logar) – 9/33/č
Tekom postopka ali med postopkom? (Nataša Logar) – 20/29/č

13

PPkazalo-2007:PPkazalo/05

1/7/08

1:02 PM

Page 14

Stvarno kazalo

Tožnik trdi, da eno deko pa sigurno ima (Nataša Logar) –
7-8/33/č
Ugovor (Nataša Skubic) – 6/30/č
Ustanovitvene pogodbe (Nataša Skubic) – 33/34/č
Vejica pred kot, kakor (Tina Verovnik) – 36/33/č
Vejice in »signali« (Tina Verovnik) – 35/33/č
Viri prava Evropske skupnosti (1) (Nataša Skubic) – 36/34/č
Zakaj je prevod PUE napačen (Matej Avbelj) – 18/18/č
Zakonski ali zakonit(i)? (Nataša Logar) – 43/41/č
Zapustnik in zapuščina (Nataša Skubic) – 15/38/č
Zaslišanje (Nataša Skubic) – 4/34/č
Zaznamovanosti (Tina Verovnik) – 29-30/37/č
Združitev in razdružitev (Nataša Skubic) – 23/30/č
Zločin, hudodelstvo, kaznivo dejanje (Nataša Logar) – 47/33/č
Zoper in proti (Nataša Logar) – 39-40/41/č

Jubilej
Izjava ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb – 12/12/inf
Mi, »dobri Evropejci« … (Benjamin Flander) – 11/8/č
Pol stoletja Rimske pogodbe – identiteta in vrednote (Peter
Grilc) – 11/6/č
Sladka petdesetletnica (Boštjan Koritnik) – 16-17/44/inf

Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada (Nataša Belopavlovič) – 11/24/vo
Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade pri prehodu na nov način računovodenja – 12/II/erar
Pravica do izplačila jubilejne nagrade? (Nataša Belopavlovič) –
1/21/vo
Rezervacije pri prehodu na nov način računovodenja – 4/III/erar
Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja – 98. člen
ZDDPO-2 – 4/II/erar

K
Kanada
Pravočasen dostop do zdravstvenega varstva (Mateja Radej Bizjak) – 37/28/č

Kapital
Kako tvegan je Tvegani kapital? (Jure Mikuž) – 16-17/40/č

Kataster
Zemljiška knjiga in kataster – zakaj ne spadata skupaj (HansUlrich Borchert, Rolf Bülter) – 6/12/č

Kazenski postopek
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(S)lepota po ameriško (Vesna Bergant Rakočević) – 7-8/30/č
Ali naj bo sodnik tudi vročevalec? (Jernej Potočar) – 11/3/uv
Ali tudi razveljavljena pravnomočna sodba pomeni prenehanje
zastaranja kazenskega pregona? (Zlatko Dežman) – 18/I/pril
Dokazna sredstva – uradni zaznamki, posredne izjave (VS RS) –
35/24/odl
Dokazne prepovedi (VS RS) – 23/21/odl
Dolžnost naznanitve kaznivega dejanja uradnih oseb državnega
organa (Jure Škrbec, Katja Eman) – 36/30/č
Evropski dokazni nalog (Petra Sešek) – 31-32/VI/pril
Hišna preiskava odvetniške pisarne – neobičajna stališča sodne
prakse (Blaž Kovačič) – 2/17/č
Izhodišče za nov model kazenskega postopka (Polona Mozetič)
– 13-14/36/prik
Kaj storiti s Sovo in podobnimi pticami (Marko Bošnjak) –
15/3/uv
Kdaj začne teči kazenski postopek z vidika 6. člena EKČP
(Katarina Zidar) – 5/28/odl
Kritična točka kazenskega postopka (Janko Marinko) – 22/I/pril
Kritika predloga novele ZKP-H in ZDT-D (Hinko Jenull) – 1/8/č
Nedovoljeni dokazi – poligraf (VS RS) – 44/29/odl
Neobičajna stališča Vrhovnega sodišča glede pravic osumljenca
v predkazenskem postopku (Blaž Kovačič Mlinar) – 26/17/č
Neupravičen promet z mamili – opis znakov kaznivega dejanja v
izreku sodbe (VS RS) – 18/23/odl
Obrnjeno dokazno breme v kazenskem postopku (Matija Longar)
– 1/26/č
Obtožni akt in obtožba (I.) (Nataša Skubic) – 1/30/č

pravna praksa – 2007

Policijske odločitve diskrecijske narave (Bećir Kečanović) –
15/19/mn
Položaj žrtev v kazenskem postopku (Jasmina Cigrovski) –
28/24/odl
Ponižujoče izpostavljanje soju medijskih luči (Aleš Butala) –
1/16/č
Poravnavanje v kazenskih zadevah po ZKP (Jožef Kovač) –
10/19/č
Posnetek govora na avdiokaseti – nedovoljen dokaz (VS RS) –
37/22/odl
Predhodni postopki kot procesna predpostavka za reševanje civilnih sporov z državo (Domen Bizjak) – 23/I/pril
Pregled osebnega vozila (VS RS) – 11/26/odl
Pregled prtljažnika prevoznega sredstva (VS RS) – 12/26/odl
Prepoznava obtoženca na glavni obravnavi (VS RS) – 10/23/odl
Res potrebujemo nove povezane zbirke o zapornikih? (Alenka
Jerše) – 11/22/č
Slabo argumentirana odločitev o ENPP (Katja Šugman) –
19/28/č
Sojenje v nenavzčnosti – 46/20/odl
Spremembe obtožnice v kazenskem postopku (Damijan Florjančič) – 21/17/č
Še o usodi gradiva iz predkazenskega postopka kot kamnu spotike kont roverznega koncepta (Aleksander Karakaš) –
16-17/18/mn
Tožilska policija – mit ali realnost (Miroslav Žaberl) – 11/14/č
Uporaba izjav obdolženca iz predkazenskega postopka (Tea
Malart) – 28/15/č
Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj (Harij Furlan)
– 13-14/19/č
Vas ta trenutek preiskujejo? (Mitja Podpečan) – 7-8/18/č
Vprašanje diskrecije policijskega dela (Katja Šugman) –
13-14/17/č
Vprašanje ustavne skladnosti 17. člena ZKP z Ustavo (Anže
Erbežnik) – 49-50/21/č
Vročitev plačilnega naloga – ali so kršitelji dovolj varovani? (Aleš
Velkaverh) – 11/16/č
Zahteve za varstvo zakonitosti zoper odločbe, izdane na podlagi
predpisov medvojne in povojne oblasti (US RS) – 18/23/odl
Zastaranje kazenskega postopka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe (Darja Roblek) – 7-8/VII/pril

Kazensko pravo
Ali bi Slovenija zmogla brez kazni dosmrtnega zapora? (Ljubo
Bavcon) – 39-40/23/č
Ali tudi razveljavljena pravnomočna sodba pomeni prenehanje
zastaranja kazenskega pregona? (Zlatko Dežman) – 18/I/pril
Best evidence rule – v slovenskem kazenskem procesnem
pravu? (Primož Gorkič) – 39-40/23/č
Časovna odmerjenost učinkov kaznovanja v KZ-1 (Katja Filipčič)
– 46/XIV/pril
Delo v korist skupnosti in socialni treningi kot obliki odgovora
na kriminaliteto (Saša Kmet) – 24-25/II/pril
Domišljija rablja in ječarja (Benjamin Flander, Matic Zupan) –
41-42/IV/pril
Dosmrtni zapor – družba prezira? (Saša Kmet) – 41-42/X/pril
Dosmrtni zapor na trhlih temeljih (Aleš Novak) – 41-42/VI/pril
Evropske omejitve kazni izgona tujca iz države (Liljana Selinšek)
– 3/22/č
Evropsko kazensko pravo – daleč za obzorjem (Boštjan Koritnik)
– 19/33/č
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti (Jasmina Cigrovski) – 10/27/odl
Izvedba dokaza z branjem zapisnika o prisluhih pogovorov –
soglasje strank (VS RS) – 11/26/odl
Kaj nam holokavst govori danes? (Aleš Završnik) – 5/21/č
Kaj storiti s predlogom KZ-1? (Marko Bošnjak) – 41-42/3/uv
Kaj storiti s Sovo in podobnimi pticami (Marko Bošnjak) –
15/3/uv
Kako raztegljive so pravne norme? (Katja Šugman) – 5/3/uv
Kazensko pravo in kriminologija (Dragan Petrovec) – 43/18/č
Kazensko pravo kot zakonsko pravo (Alenka Šelih) – 46/II/pril
Kazniva dejanja, povezana z osebnim stečajem (Miha Šlamberger) – 45/18/č
Kaznivo dejanje izdaje uradne tajnosti – 47/26/odl
Kaznivo dejanje izsiljevanja – sostorilstvo (VS RS) – 15/30/odl
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Kaznivo dejanje ponarejanja listin in golufije – inkluzija –
47/26/odl
Kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti –
prehitevanje – 45/26/odl
Kaznivo dejanje terorizma v osnutku KZ-1 (Polona Mozetič) –
48/18/č
Kaznivo dejanje žaljive obdolžitve – pravica do obrambe (VS RS)
– 24-25/24/odl
Kdaj je trajajoče kaznivo dejanje dokončano? (Matjaž Ambrož) –
29-30/16/č
Krivda in kazenska odgovornost v predloga KZ-1 (Matjaž
Ambrož) – 46/XI/pril
Meje lojalnosti (Dragan Petrovec) – 41-42/IX/pril
Mladoletni storilci kaznivih dejanj v kazenskopravnih sistemih
različnih držav (Damijan Florjančič) – 38/30/č
Mladoletno kazensko pravo (Aleš Završnik) – 7-8/32/prik
Nekatere posledice ustanovitve evropskega javnega tožilca (Primož Gorkič) – 48/20/č
Neobičajna stališča Vrhovnega sodišča glede pravic osumljenca
v predkazenskem postopku (Blaž Kovačič Mlinar) – 26/17/č
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili – hudodelska
združba (VS RS) – 37/22/odl
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili – konoplja (VS RS)
– 38/23/odl
Nova zgradba kaznivega dejanja v predlogu KZ-1 (Matjaž
Ambrož) – 41-42/I/pril
O odgovornih osebah, pravnih osebah in samostojnih podjetnikih
jih ter njihovih prekrških (Liljana Selinšek) – 19/16/č
Obtožni akt in obtožba (II.) (Nataša Skubic) – 2/34/č
Od lilije do davidove zvezde (Dragan Petrovec) – 34/3/uv
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja (Liljana Selinšek)
– 16-17/36/prik
Podajanje kazenskih ovadb – pravni in praktični vidiki (Jakob
Demšar) – 36/19/č
Pomanjkljivosti zakonske ureditve kaznivega dejanja detomora?
(Saša Kmet) – 38/18/č
Pomoč in napeljevanje po ZP-1 (Matjaž Ambrož) – 6/20/č
Pošten (spodoben) in nepošten (nespodoben) odvetnik (Peter
Čeferin) – 47/21/č
Pravica do zasebnosti – splošni interes javnosti (VS RS) –
11/26/odl
Predlagane spremembe posebnega dela v KZ-1 (Sabina Zgaga)
– 47/22/č
Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah (Liljana
Selinšek) – 18/30/č
Prve odškodnine žrtvam kaznivih dejanj (Hinko Jenull) – 35/19/č
Razmerja med kaznivimi dejanji in prekrški pravnih oseb (Ivan
Bele) – 27/VI/pril
Razmislek o implementaciji Rimskega statuta (Polona Mozetič) –
37/17/č
Razpolaganje oškodovanca s predlogom za pregon (Matej Perpar) – 33/19/č
Spletno oko (Boštjan Koritnik) – 20/36/inf
Spolno dejanje – izhodišče kriterijev za opredelitev pojma v
kazenskem pravu (Andrej Ferlinc) – 7-8/16/č
Strah in pogum (Dragan Petrovec) – 12/3/uv
Subsumpcijska zmota (Matjaž Ambrož) – 18/V/pril
Še o zlorabi položaja ali pravic s strani družbenikov d.o.o.
(Marko Brus) – 49-50/23/mn
Šturmov credo? (Alenka Leskovic) – 44/38/č
Temeljno o splošnem pojmu kaznivega dejanja (Damjan
Korošec) – 46/VI/pril
Umor na grozovit način (Matjaž Ambrož) – 12/29/č
Za skupen seznam zagovornikov za mladoletnike (Vlasta Nussdorfer) – 24-25/VII/pril
Zakonski znaki in opis kaznivega dejanja prikrivanja (VS RS) –
34/24/odl
Zastaranje kazenskega postopka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe (Darja Roblek) – 7-8/VII/pril
Zloraba monopolnega položaja v predlogu KZ-1 (Tanja Bratina) –
43/8/č
Zloraba položaja ali pravic s strani »lastnikov« pravne osebe
(Liljana Selinšek) – 45/19/č

Stvarno kazalo

Evropske omejitve kazni izgona tujca iz države (Liljana Selinšek)
– 3/22/č
Prizanesljivost Evropske komisije in Urada RS za varstvo konkurence (Tanja Bratina) – 2/9/č

Kemikalije
REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (Marta Ciraj) – 28/I/pril

Kitajska
Če že pada, je dobro vsaj vedeti, zakaj (Robert Kleindienst) –
11/36/č
Jeklo se kuje, dokler je vroče (Jure Mikuž) – 10/36/č
Vzdrževan družinski član (Jasmina Cigrovski) – 4/30/odl

Kmet
Pogoji za nakup kmetijskega gospodarstva (Jasmina Cigrovski) –
6/26/odl

Knjigovodstvo
glej Računovodstvo

Knjižnica
Virtualne knjižnice (Boštjan Koritnik) – 27/36/inf

Kohezijski sklad
Izzivi EU v energetiki (Breda Mulec) – 2/21/č

Kolektivne pogodbe
Dodatek za delovno dobo v kovinski industriji (Nataša Belopavlovič) – 4/23/vo
Jubilejna nagrada (Nataša Belopavlovič) – 11/24/vo
Podatki o zdravstvenem stanju delavcev (Andreja Mrak) –
27/21/č
Varstvo starejših delavcev po Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja (Nataša Belopavlovič) – 10/21/vo

Koncentracije
glej tudi Varstvo konkurence
Koncentracije Viator & Vektor s štirimi prevozniki / Pridobitev
skupnega nadzora družb Delo prodaja, Tehniška založba Slovenije, M1 in Fond invest nad družbo DZS (Tanja Bratina) –
35/26/č
Prva odločba o prekršku zaradi prepozne priglasitve (Tanja Bratina) – 38/24/č

Koncern
Ali je oseba javnega prava (država, občina) lahko obvladujoča
družba dejanskega koncerna? (Miha Juhart) – 39-40/14/č

Koncesije
Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi v primeru koncesije (Nataša Belopavlovič) – 33/22/vo
Podaljšanje koncesije brez razpisnega postopka (Jasmina Cigrovski) – 38/29/odl
Pravna asistenca d.d. in Sodniške storitve s.p. (Hinko Jenull) –
15/39/č
Svobodnjaki, koncesionarji in javno fevdalno zdravstvo (Iztok
Starc) – 6/3/uv

Konferenca
glej Seminar

Kongo
Pravo uporabe sile (Dominika Švarc) – 13-14/31/č

Kongres
glej Seminar

Konkurenca
glej Varstvo konkurence

Konvencije
Kazni
Denarna kazen (Nataša Skubic) – 19/38/č

Država kot depozitar – izkušnje Slovenije (Aleksander Čičerov) –
18/19/č
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Izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
(Jasmina Cigrovski) – 9/26/odl
Mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem (Dominika Švarc) – 7-8/20/č
Pravo mednarodne prodaje (Miha Juhart) – 2/30/prik
Predstavitev Capetownske konvencije (Igor Vuksanović) – 4/I/pril
Pripombe k predlogu zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom (Dominika Marolt Maver) – 41-42/18/č
Proti prisilnim izginotjem (Irena Vovk) – 36/34/č
Sprejeta Konvencija ZN o pravicah invalidov (Jasna Murgel) –
1/19/č
Svetovni dan pomorstva: čas za modro pravno zaskrbljenost!
(Marko Pavliha) – 37/6/č

Nejasen način vodenja evidence (US RS) – 10/23/odl
Neprimerno izražanje v odvetniških vlogah (Tomaž Mavri) –
24-25/12/č
O mejah svobode umetniškega ustvarjanja (Tomaž Pavčnik) –
19/24/pril
Premestitve zaradi delovnih potreb (US RS) – 4/28/odl
Sofinanciranje kulturnega projekta (Katja Eman) – 41-42/31/č
Vračanje nepremičnin (še vedno) buri duhove (Irena Ilešič Čujovič) – 37/7/č
Vrnitev Blejskega otoka (US RS) – 27/20/odl

Korporacije

Lastninska pravica

glej Družbe

Lovstvo in omejitve lastninske pravice (US RS) – 3/25/odl

Korupcija

Lastninsko preoblikovanje podjetij

Birokratska preganjavica (Tomaž Pavčnik) – 45/35/č
Dodeljevanje državnih pomoči poslovnim subjektom (Katja Eman)
– 26/23/č
Dolžnost naznanitve kaznivega dejanja uradnih oseb državnega
organa (Jure Škrbec, Katja Eman) – 36/30/č
Generalna usmeritev župana o najemanju določenih odvetnikov
in notarjev za potrebe občine (Jure Škrbec) – 29-30/27/č
Konflikt interesov pri delu javnega uslužbenca (Jure Škrbec) –
37/24/č
Možnost konflikta interesov pri opravljanju funkcije člana občinskega sveta in direktorja javnega podjetja (Katja Eman) –
46/22/č
Nedovoljen vpliv predstojnika na uradno osebo (Bećir Kečanović)
– 27/23/č
Neresnične informacije od policije Varuhu človekovih pravic
(Katja Eman) – 24-25/29/č
Poskus podkupovanja v uradnem postopku in zgledno ravnanje
uradne osebe (Katja Eman) – 31-32/27/č
Posredovanje informacij javnega medijskega zavoda drugim
medijem (Jure Škrbec) – 47/29/č
Pravni posli brez predhodnega soglasja župana (Jure Škrbec) –
33/25/č
Preprečevanje ali pospeševanje korupcije? (Drago Kos) –
16-17/3/uv
Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah ZZZS (Jure
Škrbec, Katja Eman) – 36/30/č
Ravnanje javnega uslužbenca, ki pomeni konflikt interesov (Jure
Škrbec) – 48/28/č
Ravnanje uradnih oseb državnega tožilstva RS (Katja Eman) –
38/26/č
Ravnanje uradnih oseb pri postopkih javnih naročil (Jure Škrbec)
– 39-40/30/č
Sodna poravnava ministrstva brez pravnega temelja (Boštjan
Koritnik) – 23/25/č
Sofinanciranje kulturnega projekta (Katja Eman) – 41-42/31/č
Uporaba sponzorskih in donatorskih sredstev za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov (Katja Eman) –
45/27/č
Upravljanje z zaupnimi finančnimi sredstvi (Katja Eman) –
46/22/č
Včeraj so se učili na našem napredku, danes na naših neumnostih (Drago Kos) – 38/6/č
Z integriteto proti korupciji in kriminalu (Sandra A Blagojević.,
Bećir Kečanović) – 16-17/6/č

KAD-u Triglava ne bi zaupal (Jože Mencinger) – 37/3/uv
Premoč političnega podsistema (France Bučar) – 49-50/3/uv
Sindikalni protesti in sezuvanje čevljev (Jože Mencinger) –
46/3/uv
Življenje po NKBM (Črt Jakhel) – 47/3/uv

Krajevna skupnost
Samoprispevek v krajevni skupnosti (US RS) – 16-17/26/odl

Kriminologija
Ekonomska neenakost in kriminaliteta (Polona Mozetič) –
3/31/zap

Kultura
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Financiranje kulturnih projektov (Jure Škrbec) – 44/30/č
Kaj je narobe s Filmskim skladom RS – javnim skladom? (Maja
Jurić) – 47/17/č
Kulturni spomenik – 48/25/odl
Letni dopust starejšega delavca, zaposlenega v kulturi (Nataša
Belopavlovič) – 16-17/24/vo

L

Latinščina
Latinizmi v angleških pravnih besedilih I. (Nataša Skubic) –
9/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih II. (Nataša Skubic) –
10/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih III. (Nataša Skubic) –
11/34/č

Legitimnost
»Legitimnosti« ni mogoče zakonsko izsiliti (Andraž Teršek) –
27/31/č

Letalo
Letalske vozovnice za novinarje, testna vozila, bonitete, davčna
obravnava pokojnin OZN – 2/IV/erar
Obdavčitev prodaje blaga na letalih – 29-30/II/erar
Predstavitev Capetownske konvencije (Igor Vuksanović) – 4/I/pril
Strah pred letenjem – 2/32/č
Varnost v zračnem prometu in pravo (Petra Ferk) – 46/17/č

Letni dopust
glej Dopust

Letno poročilo
Ali letna poročila razkrivajo vse obveznosti podjetja? (Matej
Tomažin) – 15/40/č

Liberija
Začetek sojenja Charlesu Taylorju pred Posebnim sodiščem za
Sierro Leone (Dominika Švarc) – 23/15/č

Likvidacija
Odtujitev pravice med pravdo – likvidacija odstopnika terjatve
(VS RS) – 23/21/odl

Literatura – knjige
Arbitražna in sodna zavarovalna praksa (Marko Pavliha) –
35/32/prik
Arbitražno pravo in praksa v Srednji in Vzhodni Evropi (Krešo
Puharič, Sabina Kač) – 22/32/prik
Babilona in Mojzes (Dragan Petrovec) – 16-17/34/prik
Basni iz sodnih logov (Bojan Kukec) – 9/33/prik
Brezimni uradniki (replika na PP 48/2006) (Peter Pavlin in drugi)
– 1/27/mn
Cerarjev pravni mozaik (Marijan Pavčnik) – 47/32/prik
Davčna zakonodaja z inovativnimi davčnimi nasveti (Boštjan
Škof) – 49-50/40/prik
Dr. France Bučar: Na novih razpotjih (Dragan Petrovec) –
15/36/prik
Dr. Šime Ivanjko: Pravo je več kot pravo (Marko Pavliha) –
48/32/prik
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Državna meja, tujci in schengenski pravni red (Andreja Mrak) –
36/32/prik
Evropsko pravo človekovih pravic (Igor Kaučič) – 24-25/32/prik
Izgradnja Evrope (Maja Brkan) – 12/32/prik
Izhodišče za nov model kazenskega postopka (Polona Mozetič)
– 13-14/36/prik
Izstop iz brezimnosti (Rajko Pirnat) – 2/29/mn
John Grisham dvajsetič: Igranje za pico (Marko Pavliha) –
45/31/prik
Kako zaščititi izum (Maja Lubarda) – 44/36/prik
Kontrapunkt varnosti in dostojanstva (Benjamin Flander, Matic
Zupan) – 19/35/prik
Kratko in jedrnato iz EU (Boštjan Koritnik) – 43/40/č
Leksikon mednarodnih človekovih pravic (Andraž Zidar) –
20/28/prik
Menedžment in kolektivni delovni spori (Jernej Podlipnik) –
33/31/prik
Mladoletno kazensko pravo (Aleš Završnik) – 7-8/32/prik
Nova davčna zakonodaja (Boštjan Koritnik) – 4/32/prik
O mednarodnem pravu, STO in iskanju rešitev (Irena Peterlin) –
45/32/prik
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja (Liljana Selinšek)
– 16-17/36/prik
Pogodba in njene kršitve kot zgodovinsko spremenljiva stalnica
(Barbara Rajgelj) – 23/28/prik
Pranje denarja (Liljana Selinšek) – 34/32/prik
Pravna ureditev nepremičnin (Miha Juhart) – 33/32/prik
Pravni smerokaz za uporabnike novih tehnologij (Katarina Krapež) – 28/28/prik
Pravo mednarodne prodaje (Miha Juhart) – 2/30/prik
Prevozno pravo (Ada Polajnar - Pavčnik) – 21/31/prik
Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah (Liljana
Selinšek) – 18/30/č
Slovenian Law Review (Miha Modic) – 6/27/prik
Stvarno pravo (Damjan Možina) – 27/27/prik
Temelji mednarodnega prava (Vasilka Sancin) – 46/27/prik
Tomaž Marušič: Slovensko smučarsko pravo in varnost na
smučiščih (Vesna Bergant Rakočević) – 1/28/prik
Upravno procesno pravo (Rajko Pirnat) – 26/28/prik
Veliki komentar ZGD-1 (Dušan Jovanovič) – 10/30/prik
Zakon o javnem naročanju s komentarjem (Marija Bukovec
Marovt) – 18/31/prik
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu s pojasnili (Tomaž Vesel) –
38/32/prik
Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem (Matic Zupan) –
39-40/39/prik
Zakon o sodnem registru z uvodnimi pojasnili (Saša Prelič) –
39-40/39/prik
Zakon o varstvu osebnih podatkov s komentarjem (Goran Klemenčič) – 3/32/prik
Zavarovalno pravo (Šime Ivanjko) – 31-32/36/prik
Zbirka mnenj IP s področja zdravstva za leto 2006 (Klemen
Mišič) – 6/28/prik
Zbornik znanstvenih razprav 2007 (Tilen Štajnpihler) –
41-42/39/č
ZJN-1 in ZJNVETPS z uvodnimi pojasnili (Marija Bukovec
Marovt) – 9/32/prik
ZJN-2 in ZJNVETPS s pojasnili ter ZIZP s pojasnili (Marko Žvipelj) – 5/32/prik
ZPre-1 z uvodnimi pojasnili (Boštjan Koritnik) – 11/32/prik
ZUS-1 z uvodnimi pojasnili (Polona Kovač) – 29-30/36/prik
Življenje v odvetništvu (Bojan Kukec) – 22/31/prik

Lovci

Lokalna samouprava

Medicina

Imenovanje podžupana (Miloš Senčur) – 46/15/č
Novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) (Miloš Senčur) –
28/6/č
Občinski redar in uporaba sile (Miroslav Žaberl) – 4/20/mn
Pokrajina ali druga raven lokalne samouprave (Maja Lukan
Lapornik) – 3/17/č
Problematika postopka za ustanovitev novih občin oz. sprememb
njihovih območij (Marjan Jarkovič) – 13-14/23/č
Samoprispevek v krajevni skupnosti (US RS) – 16-17/26/odl
Slovenska pokrajinska zakonodaja (Breda Mulec) – 21/13/č
Še o Zakonu o občinskem redarstvu (Janez Kušar) – 4/22/č
Zakon o občinskem redarstvu (Roman Lavtar) – 2/19/č

glej tudi Zdravstvo
Delovanje varuha na stičišču prava in drugih strok (Zdenka
Čebašek - Travnik) – 10/3/uv
Ime in lokacija osebnega zdravnika (Andreja Mrak) – 31-32/29/č
Izročanje zdravstvene kartoteke specialistu (Andreja Mrak) –
24-25/27/č
Javna naročila blaga (Jasmina Cigrovski) – 26/26/odl
Medicina in pravo v Mariboru (Viktor Planinšec) – 9/24/zap
Odobritev zdravljenja v drugi državi članici EU (Anže Erbežnik) –
35/16/č
Posredovanje podatkov o pacientu brez dokazila o pooblastilu
(Andreja Mrak) – 34/25/č

Lovstvo in omejitve lastninske pravice (US RS) – 3/25/odl
Pa zakaj? Skoči brate na medveda! (Vesna Bergant Rakočević)
– 12/35/č
Ugotovitev vrednosti spornega predmeta in revizija (Jože Ilc) –
19/13/č

M
Mali delničarji
Mali delničarji izgubili še eno bitko (Matej Tomažin) – 35/36/č
Mali delničarji kot pomarančni sok? (Matej Tomažin) – 4/36/č
Odvačitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem – 49-50/III/erar

Mamila
Neupravičen promet z mamili – opis znakov kaznivega dejanja v
izreku sodbe (VS RS) – 18/23/odl
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili – hudodelska
združba (VS RS) – 37/22/odl
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili – konoplja (VS RS)
– 38/23/odl

Management
glej Uprava (družbe), Družbe, …

Manjšine
Varstvo manjšin ob predsedovanju Slovenije EU (Breda Mulec) –
16-17/16/č

Materinstvo
Do kdaj lahko potencialni oče umakne soglasje k postopku
zunajtelesne oploditve? (Peter Lipoglavšek) – 22/26/č
Izraba letnega dopusta zaradi porodniškega dopusta (Nataša
Belopavlovič) – 2/23/vo
Mamica študentka ali zaposlena mamica (Irena Tomažin) –
4/9/č
Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu (Klemen Veršič)
– 13-14/27/vo
Porodniški dopust in izraba letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 11/24/vo
Postopek za umetno prekinitev nosečnosti (Katarina Zidar) –
29-30/29/č
Razporejanje noseče delavke (Nataša Belopavlovič) – 28/20/vo

Matura
Izključitev avtorskopravnega varstva – uradna besedila z upravnega področja (VS RS) – 5/25/odl

Meddržavno sodišče
Meddržavni spor zaradi gradnje celulozne tovarne (Jernej Letnar
Černič) – 20/23/č
Ne Haag, le sosed bo mejak! (Marko Pavliha) – 33/3/uv
Pravičnost infra legem ali ex aequo et bono v praksi Meddržavnega sodišča in arbitražnih tribuinalov (Nataša Šebenik) –
38/22/pril
Srednja črta in variacije na temo (Dominika Švarc) – 43/36/č

Mediacija
glej Alternativno reševanje sporov
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Postopek za umetno prekinitev nosečnosti (Katarina Zidar) –
29-30/29/č
Pravna ureditev dežurne službe in službe nujne medicinske
pomoči (Iztok Starc) – 18/10/č
Seznam zdravnikov kot osebni podatek (Andreja Mrak) –
24-25/27/č
Stalna prisotnost enega od staršev med hospitalizacijo – otrokova pravica (Anita Goršek) – 12/20/č
Šarlatansko pripravljanje zakona o zdravilstvu (Katarina Velikonja)
– 10/8/č
Učinkovitost ugotavljanja odgovornosti za smrt pacienta (Peter
Lipoglavšek) – 26/25/č
Ureditev »alternativne medicine« – zakon o zdravilstvu v usklajevanju (Viktor Planinšec) – 10/6/č
Varuh ali zastopnik bolnikovih pravic? (Tone Dolčič) –
41-42/15/č
Zdravilstvo v okviru zakona? (Katarina Velikonja) – 45/13/č

Mediji
Ali je internet medij? (Tomaž Pavčnik) – 3/35/č
Epidemija resničnostnih šovov (Vesna Bergant Rakočević) –
43/43/č
Index Prohibitorum (Boštjan Koritnik) – 11/40/inf
O »skrivnostni« obrazložitvi Ustavnega sodišča (Andraž Teršek) –
9/35/č
Objava popravka obvestila – dolžina in kakovost besedila
popravka (VS RS) – 19/25/odl
Odgovornost medijev pri borznih balonih in zlorabah (Robert
Kleindienst) – 19/40/č
Ponižujoče izpostavljanje soju medijskih luči (Aleš Butala) –
1/16/č
TV prenosi najpomembnejših dogodkov (Vesna Bergant
Rakočević) – 10/14/č

pravna praksa – 2007

Odsotnost ali zadržanost ministra na seji DZ (US RS) –
38/22/odl
Sodišče ni igrišče (Vesna Bergant Rakočević) – 18/3/uv
Šturmov credo? (Alenka Leskovic) – 44/38/č

Minulo delo
Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja (Nataša Belopavlovič) –
1/21/vo

Mladoletniki
Delo v korist skupnosti in socialni treningi kot obliki odgovora
na kriminaliteto (Saša Kmet) – 24-25/II/pril
Mladoletni storilci kaznivih dejanj v kazenskopravnih sistemih
različnih držav (Damijan Florjančič) – 38/30/č
Mladoletno kazensko pravo (Aleš Završnik) – 7-8/32/prik
Overitev mladoletnikovega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
(Nina Scortegagna) – 26/12/č
Za skupen seznam zagovornikov za mladoletnike (Vlasta Nussdorfer) – 24-25/VII/pril

Mobbing
Mobbing (Boštjan Koritnik) – 46/36/inf
S Pogumom za dostojanstvo delavcev (Bećir Kečanović) –
39-40/36/č

Mučenje
Pozor visoka napetost – smrtno nevarno! (Blaž Kovač) –
20/17/č

N
Nadomestila

Mednarodno kazensko pravo
Mnogo hrupa za zrno pravice (Dominika Švarc) – 9/29/č
Novo ali lažno upanje za Darfur? (Kristina Božič) – 9/31/č
Pozabljeni afriški narod (Dominika Švarc) – 24-25/19/č
Pravo uporabe sile (Dominika Švarc) – 13-14/31/č
Prve obsodbe Posebnega sodišča za Sierro Leone (Jernej Letnar Černič, Dominika Švarc) – 33/28/č
Razmislek o implementaciji Rimskega statuta (Polona Mozetič) –
37/17/č
Skupni hudodelski podvig (Miša Zgonec - Rožej) – 29-30/31/č
Sodba »Vukovarski trojici« (Dominika Švarc) – 41-42/34/č
Sodelovanje v skupnem hudodelskem podvigu (Miša Zgonec Rožej) – 34/26/č
Začetek sojenja Charlesu Taylorju pred Posebnim sodiščem za
Sierro Leone (Dominika Švarc) – 23/15/č

Mednarodno pravo
(Med)narodno pravo (Beti Hohler) – 19/44/inf
Država kot depozitar – izkušnje Slovenije (Aleksander Čičerov) –
18/19/č
Ne Haag, le sosed bo mejak! (Marko Pavliha) – 33/3/uv
O mednarodnem pravu, STO in iskanju rešitev (Irena Peterlin) –
45/32/prik
Razmislek o implementaciji Rimskega statuta (Polona Mozetič) –
37/17/č
Reševanje mejnih sporov s pomočjo tretjega (Vasilka Sancin) –
43/38/č
Štiri desetletja za Zeleno črto (Dominika Švarc) – 29-30/22/č
Temelji mednarodnega prava (Vasilka Sancin) – 46/27/prik

Meja
Državna meja, tujci in schengenski pravni red (Andreja Mrak) –
36/32/prik
Ko gorijo le še sveče (Hinko Jenull) – 49-50/43/č
Schengenski informacijski sistem – vrata v EU (Alenka Jerše,
Andreja Mrak) – 39-40/I/pril

Minister
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Deus ex machina (Alenka Leskovic) – 18/35/č
Imenovanje predsednikov sodišč – pristojnosti pravosodnega
ministra (US RS) – 44/26/odl
Končno s predsednikom (Boštjan Koritnik) – 26/30/č

Malo denarja, malo muzike (Gregor Klun) – 9/14/č
Nadomestilo plače za dela proste dni (Nataša Belopavlovič) –
27/18/vo
Nadomestilo za prehrano (Nataša Belopavlovič) – 39-40/28/vo
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (US RS) –
11/25/odl
Nujnost različnega obravnavanja (US RS) – 4/28/odl
Pogoj za NUSZ (US RS) – 6/24/odl
Spreminjanje namenske rabe (US RS) – 6/24/odl

Nadure
glej tudi Delovni čas
Izkoriščanje presežka ur – 29-30/25/vo
Nadurno delo po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o
delovnih razmerjih (Nataša Belopavlovič) – 47/25/vo

Nadzorni svet
Nadzorniška lekcija Intereurope (Irena Tomažin) – 3/11/č
Zavarovanja odgovornosti uprave in nadzornega sveta –
24-25/IV/erar

Nagrade
Najvplivnejši pravniki 2007 (Irena Vovk) – 48/34/zap
Priznanja in nagrade za leto 2007 – 39-40/6/zap
Proti politikantski zlorabi človekovih pravic (Nejc Župevec) –
49-50/36/zap

Najem
(Ne)profitna najemnina – predstavitev in komentar odločbe VS
RS, opr. št. II Ips 178/2005 (Renato Vrenčur, Martina Geč) –
6/7/č
Dopustnost omejevanja najemnine za stanovanja v zasebni lasti
(Ian Kain) – 9/6/mn
Finančni najem nepremičnin – 15/IV/erar
Nakup plovila na lizing in obdavčitev – 5/IV/erar
Nepremičnina v najemu – 4/I/erar
Obdavčitev sobodajalcev – 45/II/erar
Obračunavanje DDV pri finančnem najemu po spremembi predpisov – 5/I/erar
Pohištvo v najemnem stanovanju (Ana Vlahek) – 27/18/vo
Vzdrževanje najemnega stanovanja (Ana Vlahek) – 23/19/vo
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Narava

Nogomet

Omejitve pravnega prometa – 49-50/27/odl
Predlog novele Zakona o graditvi objektov: projektni pogoji in
soglasja (Adrijana Viler Kovačič) – 12/6/č

Bela knjiga o športu – status quo (ante)? (Vesna Bergant
Rakočević) – 31-32/19/č
Dan žena (Vesna Bergant Rakočević) – 19/39/č
ELMC 2006/07 v duhu nogometa (Maja Berger, Marko Stoilovski) – 13-14/35/zap
Ich habe fertig (Vesna Bergant Rakočević) – 6/31/č
Osebni dokument pred vstopom na nogometno tekmo (Andreja
Mrak) – 33/27/č
Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške
sodne prakse (Tone Jagodic) – 5/8/č

Naravne nesreče
Odgovornost lastnika telekomunikacijskega omrežja – udar strele
(VS RS) – 5/25/odl
Potrebe po novem sistemu kriznega upravljanja v RS (Ervin
Kosi) – 34/18/č
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ervin Kosi)
– 4/18/č

Nasilje
Predlog zakona o preprečevanju nasilja v družini (Katja Filipčič)
– 48/8/č

Navidezni posli
Odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika –
navidezni posli (VS RS) – 2/25/odl

Nemčija
Kapsule izvlečka česna v prahu niso zdravilo (Petra Ferk) –
47/31/č
Pogoji za nakup kmetijskega gospodarstva (Jasmina Cigrovski) –
6/26/odl
Pomembnejše novosti in razlike med starim in novim Sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na
dohodek in premoženje, sklenjenim med Republiko Slovenijo
in Zvezno republiko Nemčijo – 15/I/erar
Pravna dogmatika (Matjaž Ambrož) – 36/31/č
Primerjati jabolka in die Äpfel? (Janko Marinko) – 6/14/č
Razlastitvi podoben poseg (Miha Šlamberger) – 10/24/č
Umor na grozovit način (Matjaž Ambrož) – 12/29/č
Vas ta trenutek preiskujejo? (Mitja Podpečan) – 7-8/18/č
Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške
sodne prakse (Tone Jagodic) – 5/8/č

Nepremičnine
(Ne)profitna najemnina – predstavitev in komentar odločbe VS
RS, opr. št. II Ips 178/2005 (Renato Vrenčur, Martina Geč) –
6/7/č
Boštjan Koritnik – 5/40/inf
Davčni odtegljaj od najema nepremičnin v tujini – 2/II/erar
Evidenca trga nepremičnin (Boštjan Koritnik) – 47/40/inf
Finančni najem nepremičnin – 15/IV/erar
Investicije v tujo nepremičnino – 12/III/erar
Izbris hipoteke (Miha Šlamberger) – 5/23/vo
Javnost registra nepremičnin – 31-32/24/odl
Nepremičnina v najemu – 4/I/erar
Obdavčitev kapitalskega dobička od odsvojitve stanovanjske
nepremičnine (Jasmina Cigrovski) – 5/29/odl
Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine – pasivna
legitimacija občine (VS RS) – 38/23/odl
Pravna ureditev nepremičnin (Miha Juhart) – 33/32/prik
Prodaja nepremičnin in zavezanost za DDV – 29-30/I/erar
Sestavine in pritikline stvari – odškodninska odgovornost in
obstoj protipravnosti (VS RS) – 21/24/odl
Skupna hipoteka (Miha Šlamberger) – 4/23/vo
Sprememba hipoteke (Miha Šlamberger) – 6/22/vo
Stvarno premoženje države in »gospodarnost« upravljavcev
(Mirko Pečarič) – 6/10/č
Vračanje nepremičnin (še vedno) buri duhove (Irena Ilešič Čujovič) – 37/7/č
Zaznamba izvršbe (Miha Šlamberger) – 6/22/vo
Zemljiška knjiga in kataster – zakaj ne spadata skupaj (HansUlrich Borchert, Rolf Bülter) – 6/12/č

Ničnost
Ničnost uredbe o začasnih odstopanjih v korist Slovenije (Maja
Smrkolj) – 9/27/č
Ničnostna tožba (Jasmina Cigrovski) – 21/27/odl

Nizozemska
Izgon iz države (Jasmina Cigrovski) – 24-25/28/odl

Notarji
Dan pravosodja – 4. november (Lovro Šturm) – 43/3/uv
Delo notarja pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti v družbi
z omejeno odgovornostjo (Nina Scortegagna) – 38/10/č
Generalna usmeritev župana o najemanju določenih odvetnikov
in notarjev za potrebe občine (Jure Škrbec) – 29-30/27/č
Kamnolom (Alenka Leskovic) – 11/35/č
Pooblastilo notarja po 142. členu SPZ (Miha Šlamberger) –
35/15/č
Pravica do izplačila jubilejne nagrade? (Nataša Belopavlovič) –
1/21/vo

Notranje informacije
Trgovanje z notranjimi informacijami (Jasmina Cigrovski) –
20/22/odl

Novinarji
Koliko stane en novinarski glas? (Jure Mikuž) – 33/36/č
Letalske vozovnice za novinarje, testna vozila, bonitete, davčna
obravnava pokojnin OZN – 2/IV/erar
Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev
(Miha Trampuž) – 7-8/6/č
Novinarska kritika (Katarina Zidar) – 2/26/č
Obranjena pravica novinarjev do zaščite vira (Kristina Božič) –
48/31/č

O
Občine
Dodeljevanje državnih pomoči poslovnim subjektom (Katja Eman)
– 26/23/č
Financiranje občin (US RS) – 43/30/odl
Možnost konflikta interesov pri opravljanju funkcije člana občinskega sveta in direktorja javnega podjetja (Katja Eman) –
46/22/č
O pooblastilih uradnim osebam za vodenje in odločanje v upravnih postopkih v občinah (Božo Grafenauer) – 41-42/21/č
Občinski redar in uporaba sile (Miroslav Žaberl) – 4/20/mn
Pred odločitvijo o ustavnosti državnega zmanjšanja sofinanciranja
MOL (Andraž Teršek) – 41-42/9/č
Preseganje zakonskih pogojev – 31-32/24/odl
Problematika postopka za ustanovitev novih občin oz. sprememb
njihovih območij (Marjan Jarkovič) – 13-14/23/č
Sofinanciranje kulturnega projekta (Katja Eman) – 41-42/31/č
Še o Zakonu o občinskem redarstvu (Janez Kušar) – 4/22/č
Zakon o občinskem redarstvu (Roman Lavtar) – 2/19/č

Obligacijsko pravo
Črtan 376. člen OZ (Miha Šlamberger) – 18/6/č
Dajanje osebnih podatkov kupca izterjevalcu (Andreja Mrak) –
28/21/č
Izbira pogodbenega tipa – poimenovanje pogodbe (Luigi Varanelli) – 45/25/č
Jamčevanje za pravne napake – pogodbena kazen (VS RS) –
22/22/odl
Nasprotje med voljo in izjavo volje – podpis zapisnika zapuščinske obravnave (VS RS) – 21/24/odl
Ne ultra alterum tantum (US RS) – 12/26/odl
Objektivna odgovornost aerokluba – nesreča padalca (VS RS) –
23/21/odl
Obličnost poroštvene izjave – opredeljenost porokove obveznosti
(VS RS) – 13-14/31/odl
Obrestni del zahtevka po uvedbi evra (Miha Šlamberger) –
9/9/mn
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Ocena ustavnosti predpisa, ki je prenehal veljati (US RS) –
15/29/odl
Odgovornost upravljavca gostinskega lokala za ravnanje varnostnika (Damjan Možina) – 41-42/11/č
Odložilni veto na novelo OZ-A (Miha Šlamberger) – 15/6/č
Odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve – ex tunc ali ex nunc
učinki? (Andrej Ekart) – 44/10/č
OZ-A je prinesel samo še večjo zmedo (Jernej Veberič) –
26/6/č
Pogodba in njene kršitve kot zgodovinsko spremenljiva stalnica
(Barbara Rajgelj) – 23/28/prik
Pogodba o trgovskem zastopanju (Martina Šket) – 12/25/vo
Pojem nevarne dejavnosti – delo s čevljarskim nožem (VS RS) –
7-8/27/odl
Pravna narava pogodbe o pripoznavi dolga – 46/20/odl
Predlog reforme francoskega obligacijskega prava (Jerca Kramberger) – 1/II/pril
Prepoved anatocizma – konformna metoda (VS RS) –
29-30/27/odl
Spremembe OZ – 3/34/č
Še o ugovoru neutemeljenemu računu (Klemen Veršič) –
23/19/vo
Ugovor neutemeljenemu računu (Klemen Veršič) – 22/20/vo
Zakon o varstvu potrošnikov v luči vsakodnevne prakse (Boris
Nusdorfer) – 36/6/č
Zamuda in zapadlost denarnih terjatev za povrnitev škode (Igor
Strnad) – 47/11/č
Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo
(Mateja Končina Peternel) – 44/7/č
Zamudne obresti po noveli OZ-A, da ali ne? (Miha Šlamberger)
– 34/6/č
Zastaranje obveznosti (Luigi Varanelli) – 7-8/II/pril

Obramba
Dejanja vojakov v mirovni operaciji ZN (Beti Hohler) –
49-50/34/č
Ko gorijo le še sveče (Hinko Jenull) – 49-50/43/č
Nekaznovanost kot poseben pogoj za delo – 49-50/27/odl
Vojaške komisije nimajo pristojnosti soditi zapornikom iz Guantánama (Kristina Božič) – 27/25/č
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Obtožnica
Spremembe obtožnice v kazenskem postopku (Damijan Florjančič) – 21/17/č

Obveščevalne službe
Kaj storiti s Sovo in podobnimi pticami (Marko Bošnjak) –
15/3/uv
Pandorina skrinjica (Miro Cerar) – 21/3/uv
Spremljanje mednarodnega sistema zvez (US RS) – 43/30/odl
Teater (Hinko Jenull) – 22/35/č
V Prokrustovi postelji – Intervju: dr. Rajko Pirnat (Irena Vovk) –
28/25/č

Očetovstvo
Do kdaj lahko potencialni oče umakne soglasje k postopku
zunajtelesne oploditve? (Peter Lipoglavšek) – 22/26/č
Nedonošenost kot negativni dejavnik pri zakonski domnevi
očetovstva (Brina Felc, Andrej Soklič) – 23/12/č
Tožba na ugotovitev očetovstva za otroka (US RS) – 44/26/odl

Odpadki
glej Varstvo okolja

Odpoved pogodbe o zaposlitvi
glej Prenehanje delovnega razmerja

Odpravnine
Davčna obravnava denarnih odpravnin – 45/I/erar
Določanje odpravnine (Nataša Belopavlovič) – 36/26/vo
Izplačilo odpravnine (Nataša Belopavlovič) – 24-25/22/vo
Odvačitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem – 49-50/III/erar
Pravica do odpravnine ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) –
3/24/vo

Odstop terjatve
Dajanje osebnih podatkov kupca izterjevalcu (Andreja Mrak) –
28/21/č
Prenos denarnih terjatev, ki izhajajo iz pogodb (Rajko Knez) –
44/34/zap

Obresti
Ali je ZPOMZO implicitno predpisoval obrestovanje obresti?
(Miha Kerin) – 47/14/č
Če ni zaupanja med bankami, tudi denarja ni (France Arhar) –
36/3/uv
Črtan 376. člen OZ (Miha Šlamberger) – 18/6/č
Davčno obravnavanje obresti (Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah – 4/22/erar
Ne ultra alterum tantum (US RS) – 12/26/odl
Obdavčitev obresti od obveznic, prejetih po ZDen (US RS) –
19/25/odl
Obrestni del zahtevka po uvedbi evra (Miha Šlamberger) –
9/9/mn
Odložilni veto na novelo OZ-A (Miha Šlamberger) – 15/6/č
OZ-A je prinesel samo še večjo zmedo (Jernej Veberič) –
26/6/č
Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E – 12/III/erar
Prepoved anatocizma – konformna metoda (VS RS) –
29-30/27/odl
Rast obrestnih mer še ni končana (Matej Tomažin) – 9/36/č
Stečajni postopek (Matjaž Jan) – 21/22/vo
Uporaba 68. člena ZDDPO-1 in 70. člena ZDDPO-2 v zvezi z
davčnim odtegljajem od plačil obresti – 12/I/erar
Zamudna sodba – pogodbene in zamudne obresti (VS RS) –
35/24/odl
Zamudna sodba – pogodbene in zamudne obresti (VS RS) –
36/27/odl
Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo
(Mateja Končina Peternel) – 44/7/č
Zamudne obresti po noveli OZ-A, da ali ne? (Miha Šlamberger)
– 34/6/č

Obrtniki
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Obrtna, obrtno-podjetniška, rokodelska ali gospodarska zbornica?
(Janko Arah) – 21/I/pril

Odškodnina
Odškodnina – 39-40/26/erar
Dokazno breme v odškodninskih sporih (Jernej Veberič) –
37/12/č
Neobjava prevzemne ponudbe (Gregor Drnovšek) – 6/16/č
Objektivna odgovornost aerokluba – nesreča padalca (VS RS) –
23/21/odl
Odgovornost za škodo – ugriz okuženega klopa (VS RS) –
12/26/odl
Odškodnina oz. pravično zadoščenje zaradi kršitve človekovih
pravic (Martina Bukovec) – 16-17/24/pril
Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine – pasivna
legitimacija občine (VS RS) – 38/23/odl
Odškodninska odgovornost države zaradi čakalnih dob v zdravstvu (Mateja Radej-Bizjak) – 36/I/pril
Odškodninska odgovornost obratovalca – helikoptersko reševanje
v gorah (VS RS) – 16-17/27/odl
Odškodninska odgovornost odvetnika (Simona Toplak) – 37/30/č
Odškodninska odgovornost odvetnikov za strokovno napako
(Bogomir Horvat) – 5/6/č
Odškodninska odgovornost tretjega zaradi izdane začasne odredbe – alternativna vzročnost (VS RS) – 4/28/odl
Pojem nevarne dejavnosti – delo s čevljarskim nožem (VS RS) –
7-8/27/odl
Predlog reforme francoskega obligacijskega prava (Jerca Kramberger) – 1/II/pril
Prve odškodnine žrtvam kaznivih dejanj (Hinko Jenull) – 35/19/č
Sestavine in pritikline stvari – odškodninska odgovornost in
obstoj protipravnosti (VS RS) – 21/24/odl
Valorizacija delnih plačil denarne terjatve za povrnitev nepremoženjske škode (Igor Strnad) – 49-50/8/č
Zamuda in zapadlost denarnih terjatev za povrnitev škode (Igor
Strnad) – 47/11/č
Zastaranje odškodninskih terjatev za nepremoženjsko škodo
(Tomaž Mavri) – 46/8/č
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Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo
(Mateja Končina Peternel) – 44/7/č

Osebnostne pravice

Odvetniki

Otroci

Dan pravosodja – 4. november (Lovro Šturm) – 43/3/uv
Generalna usmeritev župana o najemanju določenih odvetnikov
in notarjev za potrebe občine (Jure Škrbec) – 29-30/27/č
Ugovor nedopustnosti zaradi uporabe žiga podpisa – 22/28/odl
Ali lahko odvetnik odkloni vložitev revizije (Katarina Zidar) –
28/23/č
Arbitrarni poskus uzakonjenja samovolje (Andraž Teršek) –
39-40/43/č
Babilona in Mojzes (Dragan Petrovec) – 16-17/34/prik
Basni iz sodnih logov (Bojan Kukec) – 9/33/prik
Hišna preiskava odvetniške pisarne – neobičajna stališča sodne
prakse (Blaž Kovačič) – 2/17/č
Kako je državi uspelo odgnati odvetnike od azila (Matevž Krivic)
– 3/3/uv
Neprimerno izražanje v odvetniških vlogah (Tomaž Mavri) –
24-25/12/č
Ob vtisu premikanja mej odvetnikove svobode izražanja (Andraž
Teršek) – 21/35/č
Odškodninska odgovornost odvetnika (Simona Toplak) – 37/30/č
Odškodninska odgovornost odvetnikov za strokovno napako
(Bogomir Horvat) – 5/6/č
Odvetniška šola in skupščina OZS (Bojan Kukec) – 15/35/zap
Pošten (spodoben) in nepošten (nespodoben) odvetnik (Peter
Čeferin) – 47/21/č
Zgodbi, prepleteni s politiko – Intervju: Aleksander Čeferin (Irena
Vovk) – 35/28/č
Zvezde na sodišču (Vesna Bergant Rakočević) – 48/23/č
Življenje v odvetništvu (Bojan Kukec) – 22/31/prik

Dopustnost sodne poravnave o v zmoti danem priznanju očetovstva (VS RS) – 20/21/odl
Mamica študentka ali zaposlena mamica (Irena Tomažin) –
4/9/č
Oprostitev DMV od vozil, kupljenih za prevoz družin, ki imajo tri
ali več otrok – 29-30/II/erar
Otroci v zaporu? (Tone Dolčič) – 15/22/mn
Predlog zakona o preprečevanju nasilja v družini (Katja Filipčič)
– 48/8/č
Rejniška pogodba ter razmerja in odnosi po sklenitvi pogodbe
(Vida Berglez) – 48/11/č
Saga o Madeleine MacCann (Vesna Bergant Rakočević) –
37/35/č
Spletno oko (Boštjan Koritnik) – 20/36/inf
Stalna prisotnost enega od staršev med hospitalizacijo – otrokova pravica (Anita Goršek) – 12/20/č
Varstvo, vzgoja in stiki – poudarjena skrbnost države (Peter Lipoglavšek) – 16-17/29/č
Za tiste, ki težko poskrbijo sami zase (Boštjan Koritnik) –
12/31/č

Olimpijske igre
Avtonomno pravo športnih organizacij in pravice športnikov
(Tone Jagodic) – 28/8/č
Bela knjiga o športu – status quo (ante)? (Vesna Bergant
Rakočević) – 31-32/19/č
Sponzorska pogodba v olimpijskem gibanju (Vesna Bergant
Rakočević) – 34/30/prik

Ombudsman
Črn dan za človekove pravice (Ciril Ribičič) – 1/17/č
Delovanje varuha na stičišču prava in drugih strok (Zdenka
Čebašek - Travnik) – 10/3/uv
Doktrinarno razširjujoče o varuhinjinem delokrogu (Andraž
Teršek) – 13-14/39/č
Evropski varuh človekovih pravic (Nina Napret) – 44/24/pril
Na spolzkem robu ustavnega fetišizma (Matej Avbelj) – 6/18/mn
Nasilje je resen problem (Irena Vovk) – 29-30/33/č
Neresnične informacije od policije Varuhu človekovih pravic
(Katja Eman) – 24-25/29/č
Nova varuhinja in otroci v zaporu (Matevž Krivic) – 12/19/č
Odločitve evropskega ombudsmana (Boštjan Koritnik) – 9/40/inf
Ombudsman za prihodnje generacije (Jernej Rovšek) – 48/16/č
Otroci v zaporu? (Tone Dolčič) – 15/22/mn
Policija dala lekcijo varuhinji – in Ustavnemu sodišču (Matevž
Krivic) – 21/20/č
Ponižujoče izpostavljanje soju medijskih luči (Aleš Butala) –
1/16/č
Pravnik ali nepravnik za varuha človekovih pravic (Brina Felc) –
3/18/č
Varuh ali zastopnik bolnikovih pravic? (Tone Dolčič) –
41-42/15/č
Za reformo ustavnosodne politike (Andraž Teršek) – 5/22/pril
Za tiste, ki težko poskrbijo sami zase (Boštjan Koritnik) –
12/31/č

Oporoka
Shranjevanje in registracija oporoke (Mojca Rupnik Vičar) –
45/16/č

Osebni podatki
glej Varstvo osebnih podatkov

Osebni stečaj
glej Stečaj fizične osebe

glej Človekove pravice, Zasebnost

OZN
Dejanja vojakov v mirovni operaciji ZN (Beti Hohler) –
49-50/34/č
Mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem (Dominika Švarc) – 7-8/20/č
Nevestno poročanje Slovenije po mednarodnih aktih ZN (Sebastjan Zbičajnik) – 15/21/č
Proti politikantski zlorabi človekovih pravic (Nejc Župevec) –
49-50/36/zap
Proti prisilnim izginotjem (Irena Vovk) – 36/34/č
Sprejeta Konvencija ZN o pravicah invalidov (Jasna Murgel) –
1/19/č

P
Parlament
glej Državni zbor, Državni svet

Participacija (delavska)
glej Soupravljanje delavcev

Patent
glej Intelektualna lastnina

Pes
Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva (Miroslav Žaberl) – 31-32/21/č

Plače
Dan žena (Vesna Bergant Rakočević) – 19/39/č
Delavci izbrisanih družb brez neizplačanih plač (Šime Ivanjko) –
5/10/č
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 7-8/21/vo
Dodatek za delovno dobo v kovinski industriji (Nataša Belopavlovič) – 4/23/vo
Kako smo z dr. Virantom v oslovski klopi preurejali plače (Hinko
Jenull) – 7-8/35/č
Nadomestilo plače za dela proste dni (Nataša Belopavlovič) –
27/18/vo
Neplačana odsotnost (Nataša Belopavlovič) – 37/21/vo
Obračun plače invalidu (Darko Kastelic) – 41-42/30/vo
Odmevi na tožilski poti (Hinko Jenull) – 12/18/č
Plačni položaj sodnikov (US RS) – 1/22/odl
Pravna asistenca d.d. in Sodniške storitve s.p. (Hinko Jenull) –
15/39/č
Razkritje plač javnih uslužbencev – 49-50/27/odl
Sodniške plače – drugi krog (Janja Roblek) – 22/3/uv
Sodniški pogled na tožilsko pot (Franc Testen) – 11/12/č
Sodstvo (p)ostaja oblast (Aleš Zalar) – 1/6/č
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Sodstvo naj bo močna veja oblasti in hkrati učinkovit servis
(Gregor Virant) – 3/6/č
Stroški prevrednotenja plač – 10/II/erar
Tožilska pot (Hinko Jenull) – 10/10/č
Usklajevanje plač z inflacijo (Slavi Pirš) – 34/23/vo

Plovilo
Razlaga splošnih zavarovalnih pogojev – odgovornost lastnika ali
pooblaščenega upravljavca plovnega objekta (VS RS) –
26/22/odl

Pobot
Pobot terjatev iz delovnega razmerja (Nataša Belopavlovič) –
36/26/vo

Počitnice
Tek procesnih rokov med sodnimi počitnicami – nujne zadeve
(VS RS) – 45/26/odl

Podružnica
Možnosti za organiziranje sindikalne podružnice (Nataša Belopavlovič) – 3/24/vo

Pogodba o zaposlitvi
Delna upokojitev in pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom – 33/22/vo
Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe? (Tanja Bohl
Ulčar, Ana Čeh) – 33/6/č
Možna sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas (Nataša
Belopavlovič) – 19/23/vo
Oblika pogodbe o zaposlitvi in obveznost prijave v zavarovanje
(Nataša Belopavlovič) – 5/23/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi (US RS) – 22/22/odl
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe
(Nataša Belopavlovič) – 34/23/vo
Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi v primeru koncesije (Nataša Belopavlovič) – 33/22/vo
Pravne poti do spremembe ali nove pogodbe o zaposlitvi (Luka
Tičar) – 9/19/č
Sprememba sistemizacije in ukinitev delovnih mest (Andreja Toš
Zajšek) – 9/23/vo
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Policija dala lekcijo varuhinji – in Ustavnemu sodišču (Matevž
Krivic) – 21/20/č
Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva (Miroslav Žaberl) – 31-32/21/č
Policijske odločitve diskrecijske narave (Bećir Kečanović) –
15/19/mn
Policijski smrtonosni strel (Miroslav Žaberl) – 10/18/č
Posredovanje poročil CSD policiji – 36/28/č
Pozor visoka napetost – smrtno nevarno! (Blaž Kovač) –
20/17/č
Pregled osebnega vozila (VS RS) – 11/26/odl
Spoznavni vidik policijske diskrecije (Bećir Kečanović) – 23/13/č
Še o električnem paralizatorju (Miroslav Žaberl) – 22/15/mn
Tožilska policija – mit ali realnost (Miroslav Žaberl) – 11/14/č
Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj (Harij Furlan)
– 13-14/19/č
Vpogled policista v knjigo gostov hotela – 33/27/č
Vprašanje diskrecije policijskega dela (Katja Šugman) –
13-14/17/č

Politika
Berlinska deklaracija – korak k politični integraciji (Irena Brinar)
– 12/10/č
Demokracija med nastopači in monopolisti (Andraž Teršek) –
34/35/č
Dr. France Bučar: Na novih razpotjih (Dragan Petrovec) –
15/36/prik
Kje so meje uspešnosti? (Jože Mencinger) – 26/3/uv
Ko gorijo le še sveče (Hinko Jenull) – 49-50/43/č
Neresnične informacije od policije Varuhu človekovih pravic
(Katja Eman) – 24-25/29/č
Pandorina skrinjica (Miro Cerar) – 21/3/uv
Politična moč mora zagotavljati vrhovnost ustavnosti! (Andraž
Teršek) – 1/31/č
Politični zločin, ne »administrativna napaka« (Matevž Krivic) –
9/21/č
Predsednik in njegova merila (Miro Cerar) – 4/6/č
Premoč političnega podsistema (France Bučar) – 49-50/3/uv
Preprečevanje ali pospeševanje korupcije? (Drago Kos) –
16-17/3/uv
Teater (Hinko Jenull) – 22/35/č

Pogodbena kazen
Jamčevanje za pravne napake – pogodbena kazen (VS RS) –
22/22/odl

Poklicno usposabljanje
Zavrnitev dostopa do poklicnega usposabljanja (Jasmina Cigrovski) – 4/30/odl

Pomorsko pravo
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – drugi del (Mitja Kocmut,
Irena Vovk, Boštjan Koritnik) – 43/22/zap
Svetovni dan pomorstva: čas za modro pravno zaskrbljenost!
(Marko Pavliha) – 37/6/č

Poravnalni narok
Pokojnine
Dodatno pokojninsko zavarovanje v luči sodb Sodišča ES
(Andraž Rangus) – 7-8/14/č
Invalidska upokojitev (Irena Žagar) – 2/23/vo
Izračun pokojnine (Jasmina Cigrovski) – 26/26/odl
Pokojninska zavarovanja (Maja Gornik) – 21/9/č
Pravica do odpravnine ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) –
3/24/vo
Prispevki za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – davčno
priznani stroški – 49-50/III/erar
Reforme dodatnega pokojninskega zavarovanje (Andraž Rangus)
– 21/11/č
Rezervacije pri prehodu na nov način računovodenja – 4/III/erar
Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja – 98. člen
ZDDPO-2 – 4/II/erar
Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje – 20/IV/erar
Študentsko delo in družinska pokojnina – 20/III/erar

glej Alternativno reševanje sporov, Pravdni postopek

Poreklo blaga
Dodelava blaga v drugi državi EU – 12/I/erar

Poroštvo
Obličnost poroštvene izjave – opredeljenost porokove obveznosti
(VS RS) – 13-14/31/odl

Poslovne finance
Združevanje denarnih sredstev (Mitja Širaj) – 21/6/č

Posojila
Rast obrestnih mer še ni končana (Matej Tomažin) – 9/36/č

Pošta

Pokrajine

Ugotavljanje zlorabe prevladujočega položaja s strani Pošte Slovenije, d.o.o. (Tanja Bratina) – 28/22/č

Pokrajina ali druga raven lokalne samouprave (Maja Lukan
Lapornik) – 3/17/č

Potrošniki
glej Varstvo potrošnikov

Policija
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Ko »klasične« policijske metode prerastejo ustavne okvirje
(Goran Klemenčič) – 5/18/č

Pranje denarja
Pranje denarja (Liljana Selinšek) – 34/32/prik
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Pravdni postopek
Ali naj bo dovoljenost revizije v »diskreciji« vrhovnega sodišča?
(Dragica Wedam Lukić) – 36/9/č
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – prvi del (Irena Vovk, Mitja
Kocmut, Matej Avbelj) – 41-42/24/zap
Dokazno breme v odškodninskih sporih (Jernej Veberič) –
37/12/č
Dostop do listin s podatki tajne narave (US RS) – 24-25/24/odl
Eventualni tožbeni zahtevek in kumulacija – pravni interes za
ugotovitveno tožbo (VS RS) – 33/23/odl
Kaj storiti z zasebnimi izvedeniškimi mnenji in zasebnimi cenitvami? (Jorg Sladič) – 43/15/č
Kdo toži koga, ko je prvih in drugih več? (Nataša Logar) –
23/29/č
Kdo toži koga? (Nataša Logar) – 22/33/č
Lukenda – nov razlog za zavrženje revizije? (Nevenka Šorli) –
7-8/11/č
Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti
(Jerca Kramberger Škerl) – 33/8/č
O javnem interesu pri zahtevi za varstvo zakonitosti v civilnem
postopku (Aleš Butala) – 9/17/č
Od pasivne k aktivni vlogi sodnika v pravdnem postopku (Mile
Dolenc) – 13-14/I/pril
Odškodninska odgovornost tretjega zaradi izdane začasne odredbe – alternativna vzročnost (VS RS) – 4/28/odl
Odtujitev pravice med pravdo – likvidacija odstopnika terjatve
(VS RS) – 23/21/odl
Odvzeta pravica do pritožbe, tudi pred Ustavnim sodiščem RS!
(Jože Korpič) – 16-17/15/č
Oprostitev plačila stroškov postopka – stroški postavitve začasnega zastopnika (VS RS) – 22/22/odl
Pasivna legitimacija v sporu o veljavnosti oporoke – nujno
sosporništvo (VS RS) – 15/30/odl
Pravni interes za ugotovitveno tožbo – pobot (VS RS) –
24-25/24/odl
Predhodni postopki kot procesna predpostavka za reševanje civilnih sporov z državo (Domen Bizjak) – 23/I/pril
Projekt Lukenda – res prava rešitev za odpravo sodnih zaostankov? (Tomaž Mavri) – 16-17/13/č
Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku (Nina
Betetto) – 41-42/36/č
Shizofrena ureditev oprostitve plačila stroškov pravdnega postopka (Mateja Böhm) – 35/9/č
So razredne tožbe za Evropo nevarne? (Vesna Bergant
Rakočević) – 24-25/11/č
Tu domuje hišni red (Tomaž Pavčnik) – 24-25/35/č
Ugotovitev vrednosti spornega predmeta in revizija (Jože Ilc) –
19/13/č
Za reformo revizije v pravdnem postopku (Aleš Galič) – 43/I/pril
Zamudna sodba zoper tožnika – nujnost ali tujek v slovenskem
civilnem postopku (Jan Zobec) – 31-32/6/č
Zastaranje obveznosti (Luigi Varanelli) – 7-8/II/pril
Zavrnitev dokaznega predloga za zaslišanje izvedenca – osebni
stiki (VS RS) – 6/24/odl
Zavrženje tožbe zaradi nesklepčnosti – aktivna legitimacija (VS
RS) – 22/22/odl
ZPP – spremembe so nujne (Dean Zagorac) – 16-17/38/č
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Pravotvornost v evropski zgodovini (Marko Kambič) – 29-30/35/č
Prenova študijskega programa na Pravni fakulteti v Mariboru
(Simona Toplak) – 18/29/č
Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah (Liljana
Selinšek) – 18/30/č
Slovenian Law Review (Miha Modic) – 6/27/prik
Stečaj zapuščine in fizične osebe (Simona Toplak) – 26/27/zap
Tekmovanje iz pogajanj 2007 (Maja Škontra) – 13-14/35/zap
Trije B-ji reforme pravnega študija (Janez Kranjc) – 38/3/uv
Turizem in pedagoški proces (Matjaž Ambrož) – 33/30/č
Umiranje na obroke (Boštjan Koritnik) – 4/26/zap
Za »Radbruchove« študente (Rajko Knez) – 27/3/uv
Zbirka nagrad je popolna (Metka Potopnik, Minu Gvardjančič A.)
– 22/29/zap
Zbornik znanstvenih razprav 2007 (Tilen Štajnpihler) –
41-42/39/č
Zmaga v Budimpešti (Mojca Valjavec, Jasna Rupnik) –
16-17/32/zap

Pravna filozofija
O sodnikih in vladavini prava (Matej Avbelj) – 20/26/č
Pravičnost prava in politika pravičnosti (Natali Gak, Maja
Malešević, Aleš Mercina) – 11/30/č
Pravo na preseku enotnosti in raznolikosti (Matej Avbelj) –
31-32/34/č

Pravna sredstva
Ali ZUS-1 pozna tožbo zoper odločbo upravnega organa prve
stopnje? (Irena Polak Remškar) – 20/12/č
Da, prvostopenjska odločba se res lahko izpodbija v upravnem
sporu (Erik Kerševan) – 21/14/mn
Dopustnost vloge (Katarina Zidar) – 20/VII/pril
EU: ugovor, temelječ na ugledu predhodne znamke (Špelca
Sever Mlinarič) – 4/14/č
Neupravičen promet z mamili – opis znakov kaznivega dejanja v
izreku sodbe (VS RS) – 18/23/odl
O javnem interesu pri zahtevi za varstvo zakonitosti v civilnem
postopku (Aleš Butala) – 9/17/č
Odvzeta pravica do pritožbe, tudi pred Ustavnim sodiščem RS!
(Jože Korpič) – 16-17/15/č
Posebni primeri plačilnega naloga (Nuša Orel) – 13-14/14/č
Postopek pred ESČP (Ana Vilfan) – 20/I/pril
Pravna sredstva zoper davčno odločbo (Polona Kovač) –
16-17/9/č
Priprta vrata revizije (1.) (Andrej Pohar) – 34/9/č
Priprta vrata revizije (2.) (Andrej Pohar) – 35/12/č
Skrb za zagotovitev izrednih pravnih sredstev (US RS) –
44/26/odl
Ugotovitev vrednosti spornega predmeta in revizija (Jože Ilc) –
19/13/č
Vpliv ZUS-1 na odločanje upravnih organov po ZUP (Erik
Kerševan) – 4/7/č
Za moratorij na nove predpise (Irena Polak Remškar) –
23/6/mn
Zahteve za varstvo zakonitosti zoper odločbe, izdane na podlagi
predpisov medvojne in povojne oblasti (US RS) – 18/23/odl

Pravna teorija
Pravna država
Ideologija kulture povprečnosti (Tomaž Pavčnik) – 10/35/č
Načeli pravne države in delitve oblasti (US RS) – 16-17/26/odl
Nedosegljiv ideal – 10/34/č
Odnos med vejami oblasti vprašanje bontona?! (Miroslav Mozetič) – 7-8/9/č
Slabši, a še vedno prvi (Boštjan Koritnik) – 24-25/29/č
Z integriteto proti korupciji in kriminalu (Sandra A. Blagojević,
Bećir Kečanović) – 16-17/6/č

Pravna fakulteta
Civilni zakonik za Evropo (Gašper Tompa) – 11/34/č
Ekonomska neenakost in kriminaliteta (Polona Mozetič) –
3/31/zap
Kazensko pravo in kriminologija (Dragan Petrovec) – 43/18/č
Konferenca Cyberspace 2006 (Aleš Završnik) – 2/28/č
Medicina in pravo v Mariboru (Viktor Planinšec) – 9/24/zap
Meja kršitev človekovih pravic (Nejc Brezovar) – 20/27/zap
Nedosegljiv ideal – 10/34/č

Cerarjev pravni mozaik (Marijan Pavčnik) – 47/32/prik
Pravna dogmatika (Matjaž Ambrož) – 36/31/č

Pravna zgodovina
Pravotvornost v evropski zgodovini (Marko Kambič) – 29-30/35/č

Pravni interes
Izostanek pravnega interesa (US RS) – 22/22/odl
Pravni interes za ugotovitveno tožbo – pobot (VS RS) –
24-25/24/odl
Strogo spoštovanje zahteve po obstoju pravnega interesa –
48/25/odl

Pravniki
Pravnik ali nepravnik za varuha človekovih pravic (Brina Felc) –
3/18/č

Pravniški državni izpit
Blog na blog palača (Boštjan Koritnik) – 1/36/inf
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Krajše čakalne dobe (Irena Vovk) – 46/30/č
Na MP razmišljajo o pripombah (Boštjan Koritnik) – 18/21/č
Nepredvidljive posledice interventnega pripravniškega zakona
(Hinko Jenull) – 13-14/6/č
O PDI še z drugega zornega kota (Nataša Barlič) – 19/14/č
Prenovljeni predlog novele ZPDI (Franci Ježek) – 36/21/č

Pravo EU
Ali potrebujemo evropsko pogodbeno pravo? (Boštjan Koritnik) –
18/27/č
Diskriminacija!? (Matjaž Debelak) – 10/16/č
Državne subvencije in primarnost prava EU (Jasmina Cigrovski)
– 33/29/odl
Evropska uredba – njen pomen in vpliv v nacionalnem pravu
(Anamarija Patricija Masten, Marjeta Česnik) – 3/22/I
Evropsko kazensko pravo – daleč za obzorjem (Boštjan Koritnik)
– 19/33/č
Načelo primarnosti prava Skupnosti (Nataša Skubic) –
39-40/42/č
Neposredna uporaba prava Skupnosti (Nataša Skubic) –
38/34/č
Neposredni učinek prava Skupnosti (Nataša Skubic) – 37/34/č
Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti
(Jerca Kramberger Škerl) – 33/8/č
O doktrini nujnega sredstva v konkurenčnem pravu EU (Želja
Cilenšek Bolčina) – 35/I/pril
Peti Dnevi evropskega prava (Matej Avbelj) – 45/29/zap
Primeri neusklajenosti predpisov z Ustavo RS ter s pravnim
redom EU (Karmen Vezjak) – 20/14/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (1) (Nataša Skubic) –
41-42/42/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (2) (Nataša Skubic) –
43/42/č
Slovenija prvič pred luksemburškim sodiščem: C-267/07 (Verica
Trstenjak) – 23/3/uv
Slovensko društvo za evropsko pravo (Boštjan Koritnik) –
15/34/zap
Stečajni postopek (Matjaž Jan) – 21/22/vo
Zagovornica načela enakosti (Matjaž Debelak) – 28/16/č

Pravobranilci
Dan pravosodja – 4. november (Lovro Šturm) – 43/3/uv
Kako smo z dr. Virantom v oslovski klopi preurejali plače (Hinko
Jenull) – 7-8/35/č
Plačni položaj sodnikov (US RS) – 1/22/odl

Predkazenski postopek
glej Kazenski postopek, Policija

Predkupna pravica
Uveljavljanje zakonite predkupne pravice po SZ (VS RS) –
36/27/odl

Predsednik republike
Aktivna vloga predsednika (Boštjan Koritnik) – 49-50/37/zap
Demokracija med nastopači in monopolisti (Andraž Teršek) –
34/35/č
Na spolzkem robu ustavnega fetišizma (Matej Avbelj) – 6/18/mn
Odnos med vejami oblasti vprašanje bontona?! (Miroslav Mozetič) – 7-8/9/č
Predsednik in njegova merila (Miro Cerar) – 4/6/č
Šturmov credo? (Alenka Leskovic) – 44/38/č
Za reformo ustavnosodne politike (Andraž Teršek) – 5/22/pril

Predsedovanje EU
EUforija (Vesna Bergant Rakočević) – 47/35/č
Predsedovanje na spletu (Boštjan Koritnik) – 49-50/48/inf
Varstvo manjšin ob predsedovanju Slovenije EU (Breda Mulec) –
16-17/16/č
Živahno dogajanje med predsedovanjem na civilnem področju
(Mateja Krivec) – 49-50/13/č

Prejemki
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Prekrški
Hora legalis na »horuk«? (Miha Remžgar, Tilen Šućur) –
23/27/č
Inflacija prekrškov (Boštjan Koritnik) – 20/24/č
Izločeni Romi in zasvojenci (Boštjan Koritnik) – 19/34/zap
Načelo zakonitosti (US RS) – 2/24/odl
O absolutnem zastaranju pregona prekrškov (Hinko Jenull) –
27/II/pril
O odgovornih osebah, pravnih osebah in samostojnih podjetnikih
jih ter njihovih prekrških (Liljana Selinšek) – 19/16/č
Obvestilo o odvzemu prostosti (US RS) – 26/22/odl
Pomoč in napeljevanje po ZP-1 (Matjaž Ambrož) – 6/20/č
Posebni primeri plačilnega naloga (Nuša Orel) – 13-14/14/č
Predhodni postopki kot procesna predpostavka za reševanje civilnih sporov z državo (Domen Bizjak) – 23/I/pril
Prekrški – med elito in bagatelo (Hinko Jenull) – 19/3/uv
Razkritje prijavitelja prekrška (Andreja Mrak) – 34/25/č
Razmerja med kaznivimi dejanji in prekrški pravnih oseb (Ivan
Bele) – 27/VI/pril
Razveljavitev odločbe zaradi absolutnega zastaranja –
13-14/27/odl
Vročitev plačilnega naloga – ali so kršitelji dovolj varovani? (Aleš
Velkaverh) – 11/16/č
Zahteva za sodno varstvo (US RS) – 15/29/odl
Zaostreno kaznovanje (Irena Vovk) – 43/42/č

Prenehanje delovnega razmerja
Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe? (Tanja Bohl
Ulčar, Ana Čeh) – 33/6/č
Kolektivni odpust delavcev (Jasmina Cigrovski) – 9/26/odl
Neustrezna ureditev odpovedi iz poslovnih razlogov in reševanje
presežkov delavcev (Mato Gostiša) – 12/I/pril
Odpoved pogodbe o zaposlitvi (US RS) – 22/22/odl
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe
(Nataša Belopavlovič) – 34/23/vo
Pravne poti do spremembe ali nove pogodbe o zaposlitvi (Luka
Tičar) – 9/19/č
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi tujcu (119. člen ZDR) (Nataša
Belopavlovič) – 18/22/vo
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, upoštevanje odpovednega
roka (Nataša Belopavlovič) – 16-17/24/vo
Zagovor kot del postopka pred izredno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi – Dvojno varstvo pred odpovedjo (Nataša Belopavlovič) – 38/22/vo

Prevajanje
glej Slovenski jezik, Angleški jezik, Terminologija

Prevladujoč položaj
JKP Log ni zlorabilo prevladujočega položaja (Tanja Bratina) –
31-32/25/č
Kolosej je zlorabil prevladujoči položaj (Tanja Bratina) –
31-32/25/č
O doktrini nujnega sredstva v konkurenčnem pravu EU (Želja
Cilenšek Bolčina) – 35/I/pril
Ugotavljanje zlorabe prevladujočega položaja s strani Pošte Slovenije, d.o.o. (Tanja Bratina) – 28/22/č
Zloraba monopolnega položaja v predlogu KZ-1 (Tanja Bratina) –
43/8/č

Prevoz na delo
Težave z organiziranim prevozom na delo (Nataša Belopavlovič)
– 1/21/vo

Prevzemi
»Rešitev« konkurenci škodljivih združitev in prevzemov – realna
možnost ali fikcija? (Mitja Kocmut) – 15/I/pril
Ali smo res uzakonili tak menedžerski odkup? (Julijana Uhan) –
15/8/č
Kje je prevzemna namera? (Matej Tomažin) – 31-32/40/č
Kupovanje vrednostnih papirjev zunaj postopka s prevzemno
ponudbo (Gregor Drnovšek) – 1/12/č
Mali delničarji kot pomarančni sok? (Matej Tomažin) – 4/36/č
Med prevzemno namero in prevzemno ponudbo (Gregor
Drnovšek) – 4/23/vo
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Menedžerski odkupi, izvedeni s tehniko managment buyout
(Luigi Varanelli) – 49-50/6/č
Neobjava prevzemne ponudbe (Gregor Drnovšek) – 6/16/č
Neobjava prevzemne ponudbe (Gregor Drnovšek) – 20/20/vo
Novela Zakona o prevzemih (Nina Plavšak) – 48/3/uv
Položaj prevzemnika ob prevzemu gospodarske družbe (Gregor
Drnovšek) – 2/13/č
Posledice kupovanja vrednostnih papirjev po objavi prevzemne
ponudbe (Gregor Drnovšek) – 10/12/č
Prevzemna ponudba in koncentracija (Gregor Drnovšek) –
33/12/č
Prevzemna ponudba oseb iz 76. člena ZPre-1 (Gregor Drnovšek)
– 24-25/14/č
Stranke v postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo – stranski
udeleženec (VS RS) – 31-32/25/odl
Vidik poštene cene (Matej Tomažin) – 5/36/č
ZPre-1 z uvodnimi pojasnili (Boštjan Koritnik) – 11/32/prik

Priča
Ko je priča moški (Nataša Logar) – 5/33/č
Priča in pričanje (Nataša Skubic) – 5/34/č

Pridržanje
glej Zapor

Pripor
glej Zapor

Stvarno kazalo

Razredna tožbe (class action)
So razredne tožbe za Evropo nevarne? (Vesna Bergant
Rakočević) – 24-25/11/č

Redarji
Občinski redar in uporaba sile (Miroslav Žaberl) – 4/20/mn
Še o Zakonu o občinskem redarstvu (Janez Kušar) – 4/22/č
Zakon o občinskem redarstvu (Roman Lavtar) – 2/19/č
Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem (Matic Zupan) –
39-40/39/prik

Referendum
Zakonodajni referendum po 13. januarju 2007 (Miroslav Mozetič)
– 13-14/21/č

Reforme
(Od)rešitev je v znanju – 6/29/inf
Davčna reforma – korak v pravo smer, a premajhen (Boštjan
Petauer) – 1/3/uv
Na spolzkem robu ustavnega fetišizma (Matej Avbelj) – 6/18/mn
Prihodnost Evrope: od ustave do pogodbe o reformi EU (Simona
Drenik) – 29-30/I/pril
Reforme dodatnega pokojninskega zavarovanje (Andraž Rangus)
– 21/11/č
Še o reformi Ustavnega sodišča (Matjaž Debelak) – 2/15/č
Za reformo ustavnosodne politike (Andraž Teršek) – 5/22/pril
ZPP – spremembe so nujne (Dean Zagorac) – 16-17/38/č

Prisilna poravnava
Davčni postopek in postopek prisilne poravnave – 39-40/26/erar
Svobodna gospodarska pobuda (US RS) – 10/23/odl
Vprašanje glede razlage 29. člena ZDDPO-1 – popravek –
1/II/erar

Pritožba
glej Pravna sredstva

Promet
Déja vu sprememb cestnega prevoznega prava (Marko Pavliha,
Patrick Vlačič) – 44/19/č
Elektonsko cestninjenje – na račun zasebnosti (Andrej Tomšič,
Alenka Jerše) – 46/13/č
Izvajanje 149. člena ZDDV-1 – 5/II/erar
Kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti –
prehitevanje – 45/26/odl
Občinski redar in uporaba sile (Miroslav Žaberl) – 4/20/mn
Pomoč na cesti (Jasmina Cigrovski) – 1/25/odl
Prevozno pravo (Ada Polajnar - Pavčnik) – 21/31/prik
Še o Zakonu o občinskem redarstvu (Janez Kušar) – 4/22/č
Varnost v zračnem prometu in pravo (Petra Ferk) – 46/17/č
Zakon o občinskem redarstvu (Roman Lavtar) – 2/19/č
Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem (Matic Zupan) –
39-40/39/prik
Zaostreno kaznovanje (Irena Vovk) – 43/42/č

Proračun
Pred odločitvijo o ustavnosti državnega zmanjšanja sofinanciranja
MOL (Andraž Teršek) – 41-42/9/č

R
Računovodstvo
Davčna bilanca 2007 (Mojca Kunšek, Jasmina Cigrovski, Toni
Tovornik) – 48/I/pod
MSR 240 – začasne prodaje (repo posli) (VS RS) – 33/23/odl

Računovostvo
Ali letna poročila razkrivajo vse obveznosti podjetja? (Matej
Tomažin) – 15/40/č
Stroški prevrednotenja plač – 10/II/erar

Računsko sodišče
Ali v Sloveniji preverjamo učinke predlaganih predpisov na
družbo? (Jelka Zimšek, Maša Železnik) – 12/16/č
Še bedimo nad potmi javnega denarja (Tomaž Vesel) – 7-8/3/uv

Regres
Izplačilo razlike regresa in božičnice (Nataša Belopavlovič) –
47/25/vo
Pravica do regresa za letni dopust (Nataša Belopavlovič) –
16-17/24/vo
Regres in zaposlitev za določen čas – 26/20/vo

Rejništvo
Rejniška pogodba ter razmerja in odnosi po sklenitvi pogodbe
(Vida Berglez) – 48/11/č

Reklama
Oglaševanje in sponzorstvo tobačnih izdelkov (Jasmina Cigrovski)
– 3/30/odl

Religija
»Dajte Bogu, kar je božjega, in cesarju, kar je cesarjevega« (Mr
12, 13–17) (Mirko Pečarič) – 2/6/č
Novinarska kritika (Katarina Zidar) – 2/26/č

Reševanje
Odškodninska odgovornost obratovalca – helikoptersko reševanje
v gorah (VS RS) – 16-17/27/odl
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ervin Kosi)
– 4/18/č

Retroaktivnost
Vprašanje ustavnosti prvega odstavka 4. člena ZFPPod-B (Luigi
Varanelli) – 22/6/č

Revizija (pravno sredstvo)
Ali lahko odvetnik odkloni vložitev revizije (Katarina Zidar) –
28/23/č
Ali naj bo dovoljenost revizije v »diskreciji« vrhovnega sodišča?
(Dragica Wedam Lukić) – 36/9/č
Lukenda – nov razlog za zavrženje revizije? (Nevenka Šorli) –
7-8/11/č
Upravni spor – pravni interes za vložitev revizije – 47/26/odl
Za reformo revizije v pravdnem postopku (Aleš Galič) – 43/I/pril

Revizija (računovodska)
MSR 240 – začasne prodaje (repo posli) (VS RS) – 33/23/odl
Slovenska revizijska stroka na razpotju (Vili Perner) – 31-32/13/č

Rezervacije (davčne)
Rezervacije pri prehodu na nov način računovodenja – 4/III/erar
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Skilex 2007 (Metod Žužek) – 5/34/zap

Socialna varnost
Ribolov
Ribiškočuvajska služba in njena pooblastila (Miroslav Žaberl) –
29-30/17/č
Vnovična podelitev ribolovnega dovoljenja (Jasmina Cigrovski) –
15/32/odl

Romi
Izločeni Romi in zasvojenci (Boštjan Koritnik) – 19/34/zap

Romunija
Kje so razlogi za vrtoglave rasti balkanskih delniških trgov (Jure
Mikuž) – 7-8/36/č
Obdavčitev dohodkov rezidenta Romunije za raziskovalno delo
na univerzi – 29-30/III/erar

Rusija
Črn dan za človekove pravice (Ciril Ribičič) – 1/17/č
Jeklo se kuje, dokler je vroče (Jure Mikuž) – 10/36/č

S
Samoprispevek
Samoprispevek v krajevni skupnosti (US RS) – 16-17/26/odl

Schengen
glej Meja, Evropska unija

Seminar
Atenski maraton konstitucionalistov (Ciril Ribičič) – 24-25/30/č
Civilni zakonik za Evropo (Gašper Tompa) – 11/34/č
Davčno obravnavanje povrnjenih stroškov fizičnim osebam, ki so
povabljene na posvet z mednarodno udeležbo – 15/IV/erar
Ekonomska neenakost in kriminaliteta (Polona Mozetič) –
3/31/zap
Evropsko pogodbeno pravo: od mita k resničnosti? (Maja Brkan)
– 27/26/č
Inflacija prekrškov (Boštjan Koritnik) – 20/24/č
Kreativni prispevek portoroških srečanj (Šime Ivanjko) – 20/3/uv
Medicina in pravo v Mariboru (Viktor Planinšec) – 9/24/zap
Mednarodne konference (Matjaž Ambrož) – 49-50/39/zap
Menedžerski pristopi v sodstvu (Boštjan Koritnik) – 19/38/inf
Peti Dnevi evropskega prava (Matej Avbelj) – 45/29/zap
Pravotvornost v evropski zgodovini (Marko Kambič) – 29-30/35/č
Umiranje na obroke (Boštjan Koritnik) – 4/26/zap
Ustavnopravne dileme Hrvaške na poti v EU (Matej Avbelj) –
16-17/33/č
Za razpravo o prednostih raznolikosti (Nataša Belopavlovič) –
21/30/č
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Simona Toplak) – 20/25/č
ZPP – spremembe so nujne (Dean Zagorac) – 16-17/38/č

Sindikat
Možnosti za organiziranje sindikalne podružnice (Nataša Belopavlovič) – 3/24/vo
Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev
(Miha Trampuž) – 7-8/6/č
Sindikalni protesti in sezuvanje čevljev (Jože Mencinger) –
46/3/uv
Živel mesec maj! (Tomaž Pavčnik) – 20/31/č

Skupščina (družbe)
Letošnji smiselni nasprotni predlogi (Matej Tomažin) – 27/32/č

Slovaška
Novinarska kritika (Katarina Zidar) – 2/26/č

Služnost
Motenje posesti – služnost (VS RS) – 18/23/odl
Služnostna pravica (Andrej Ekart) – 28/20/vo

Smučanje
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Novi organi Skilex Slovenija (Metod Žužek) – 49-50/37/zap

(Ne)profitna najemnina – predstavitev in komentar odločbe VS
RS, opr. št. II Ips 178/2005 (Renato Vrenčur, Martina Geč) –
6/7/č
Dodatno pokojninsko zavarovanje v luči sodb Sodišča ES
(Andraž Rangus) – 7-8/14/č
Dodatno pokojninsko zavarovanje za gasilce (Peter Pogačar) –
7-8/21/vo
Izterjava prispevkov za zdravstveno zavarovanje – sodna ali
davčna izvršba? (Biljana Erdelič) – 31-32/16/č
Mamica študentka ali zaposlena mamica (Irena Tomažin) –
4/9/č
Pravice iz invalidskega zavarovanja samostojnega podjetnika
(Darko Kastelic) – 24-25/22/vo
Socialno partnerstvo in fleksibilnost trga delovne sile (Drago
Mežnar) – 6/21/č
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 18/22/vo
Vzdrževan družinski član (Jasmina Cigrovski) – 4/30/odl

Sodišča
Basni iz sodnih logov (Bojan Kukec) – 9/33/prik
Bombardiranje sodstva (Vesna Bergant Rakočević) – 26/31/č
Imenovanje predsednikov sodišč – pristojnosti pravosodnega
ministra (US RS) – 44/26/odl
Kapitulacija (Hinko Jenull) – 28/31/č
Končno s predsednikom (Boštjan Koritnik) – 26/30/č
Mednarodni pravni standardi imenovanja predsednikov sodišč
(Aleš Zalar) – 47/I/pril
Menedžerski pristopi v sodstvu (Boštjan Koritnik) – 19/38/inf
Ni zanimanja za sodniška mesta (Irena Vovk) – 28/26/inf
O normativnem onesnaženju okolja ... v Butalah in širše (Hinko
Jenull) – 35/35/č
Primerjati jabolka in die Äpfel? (Janko Marinko) – 6/14/č
Prva pozitivna sodna presoja Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Peter Pavlin) – 18/25/č
Sodišče ni igrišče (Vesna Bergant Rakočević) – 18/3/uv
Sodniški pomočnik – evropski poklic tudi za slovensko pravosodje (Hans-Ulrich Borchert) – 31-32/9/č
Stvarna (ne)pristojnost delovnega sodišča (Martina Šetinc
Tekavc) – 26/V/pril
Uresničitev ciljev sloni na vseh (Andrej Baraga) – 28/3/uv
V Prokrustovi postelji. Diskrecija – morda tudi kaj manj (Franc
Testen) – 29-30/6/mn

Sodišče ES
Ali potrebujemo evropsko pogodbeno pravo? (Boštjan Koritnik) –
18/27/č
Cene storitev internetnega dostopa (Jasmina Cigrovski) –
7-8/29/odl
Davčna imuniteta Evropskih skupnosti (Jasmina Cigrovski) –
16-17/30/odl
Davčna olajšava za plačilo šolnine (Jasmina Cigrovski) –
37/26/odl
Davčno obravnavanje obresti (Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – prvi del (Irena Vovk, Mitja
Kocmut, Matej Avbelj) – 41-42/24/zap
Dodatno pokojninsko zavarovanje v luči sodb Sodišča ES
(Andraž Rangus) – 7-8/14/č
Dostop do dokumentov institucij Evropske unije (Jasmina Cigrovski) – 38/29/odl
Državne subvencije in primarnost prava EU (Jasmina Cigrovski)
– 33/29/odl
EU: ugovor, temelječ na ugledu predhodne znamke (Špelca
Sever Mlinarič) – 4/14/č
Izgon iz države (Jasmina Cigrovski) – 24-25/28/odl
Izpolnitev obveznosti organa države članice oziroma Komisije ES
(Jasmina Cigrovski) – 7-8/29/odl
Izpolnitev sodbe Sodišča ES (Jasmina Cigrovski) – 31-32/32/odl
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti (Jasmina Cigrovski) – 10/27/odl
Izračun pokojnine (Jasmina Cigrovski) – 26/26/odl
Izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
(Jasmina Cigrovski) – 9/26/odl
Javna naročila (pravnih) storitev v luči sodbe Sodišča ES An
post (Aleksij Mužina) – 46/11/č
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Javna naročila blaga (Jasmina Cigrovski) – 26/26/odl
Kapsule izvlečka česna v prahu niso zdravilo (Petra Ferk) –
47/31/č
Kdaj ima pravo ES prednost pred nacionalnim načelom pravnomočnosti (Matej Avbelj) – 38/27/č
Kolektivni odpust delavcev (Jasmina Cigrovski) – 9/26/odl
Mednarodna pristojnost sodišča (Jasmina Cigrovski) – 20/22/odl
Monopol nad uvozom alkoholnih pijač (Jasmina Cigrovski) –
23/26/odl
Načelo sodnega varstva (Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Nadzor in kontrola pošiljk živalske moke (Jasmina Cigrovski) –
10/27/odl
Navzkrižje interesov (Jasmina Cigrovski) – 19/30/odl
Ničnost uredbe o začasnih odstopanjih v korist Slovenije (Maja
Smrkolj) – 9/27/č
Ničnostna tožba (Jasmina Cigrovski) – 21/27/odl
Novela v »primežu« javnega mnenja (Saša Sever) – 16-17/7/č
Obdavčitev dividend – 22/28/odl
Obdavčitev kapitalskega dobička od odsvojitve stanovanjske
nepremičnine (Jasmina Cigrovski) – 5/29/odl
Obdavčitev učitelja zasebnika (Jasmina Cigrovski) – 27/24/odl
Obdavčitev zamenjave kapitalskega deleža (Jasmina Cigrovski) –
34/28/odl
Odgovornost države za javne izjave uradnika (Jasmina Cigrovski)
– 19/30/odl
Odgovornost države za zakonito delovanje naročnikov na
področju javnega naročanja (Petra Ferk, Boštjan Ferk) –
15/11/č
Odpadna komunalna voda (Jasmina Cigrovski) – 21/27/odl
Odvzem imunitete evropskemu poslancu (Jasmina Cigrovski) –
13-14/33/č
Oglaševanje in sponzorstvo tobačnih izdelkov (Jasmina Cigrovski)
– 3/30/odl
Onkraj vladavine prava v tretjem stebru EU? (Matej Avbelj) –
10/28/č
Opustitev vročitve zamudne sodbe kot razlog za nepriznanje tuje
sodbe po BU I (Andrej Ekart) – 31-32/30/č
Pavšalna obdavčitev (Jasmina Cigrovski) – 15/32/odl
Podaljšanje koncesije brez razpisnega postopka (Jasmina Cigrovski) – 38/29/odl
Pogoji za nakup kmetijskega gospodarstva (Jasmina Cigrovski) –
6/26/odl
Položaj žrtev v kazenskem postopku (Jasmina Cigrovski) –
28/24/odl
Postopek pred sodiščem druge stopnje (Jasmina Cigrovski) –
6/26/odl
Pravni okviri štipendiranja za študij v drugi državi članici EU
(Matej Avbelj) – 46/24/odl
Preizkus skladnosti s pravom ES po uradni dolžnosti (Jasmina
Cigrovski) – 24-25/28/odl
Priobčitev del po televizijskih sprejemnikih, nameščenih v hotelskih sobah (Jasmina Cigrovski) – 1/25/odl
Pristojnost ES za področje patentov in neposredni učinek določb
sporazuma o ustanovitvi STO (Maja Smrkolj) – 37/25/č
Procesne sposobnosti regije ali lokalne enote (Jasmina Cigrovski) – 16-17/30/odl
Slabo argumentirana odločitev o ENPP (Katja Šugman) –
19/28/č
Slovenija prvič pred luksemburškim sodiščem: C-267/07 (Verica
Trstenjak) – 23/3/uv
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 39-40/33/odl
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 41-42/32/odl
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 43/34/odl
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 44/32/odl
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 45/28/odl
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 46/25/odl
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 47/30/odl
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 48/30/odl
Sodbe sodišča ES (Boštjan Koritnik) – 49-50/32/odl
Točnost informacij v prospektu za kotacijo (Jasmina Cigrovski) –
29-30/30/odl
Trgovanje z notranjimi informacijami (Jasmina Cigrovski) –
20/22/odl
Ugovor nedopustnosti zaradi uporabe žiga podpisa – 22/28/odl
Uporaba znamke s strani tretje osebe (Jasmina Cigrovski) –
5/29/odl
Vnovična podelitev ribolovnega dovoljenja (Jasmina Cigrovski) –
15/32/odl

Stvarno kazalo

Vračilo pomotoma plačanega davka (Jasmina Cigrovski) –
12/30/odl
Vzdrževan družinski član (Jasmina Cigrovski) – 4/30/odl
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu (Jasmina Cigrovski) –
35/27/odl
Zavrnitev dostopa do poklicnega usposabljanja (Jasmina Cigrovski) – 4/30/odl

Sodna medicina
glej Medicina

Sodna praksa
(Med)narodno pravo (Beti Hohler) – 19/44/inf
Arbitražna in sodna zavarovalna praksa (Marko Pavliha) –
35/32/prik
Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe? (Tanja Bohl
Ulčar, Ana Čeh) – 33/6/č
Kdaj ima pravo ES prednost pred nacionalnim načelom pravnomočnosti (Matej Avbelj) – 38/27/č
Načelo zakonitosti – informacije javnega značaja – 48/27/odl
Neobičajna stališča Vrhovnega sodišča glede pravic osumljenca
v predkazenskem postopku (Blaž Kovačič Mlinar) – 26/17/č
Pravočasen dostop do zdravstvenega varstva (Mateja Radej Bizjak) – 37/28/č
Razpolagalna sposobnost (VS RS) – 44/29/odl
Seznam dolžnikovega premoženja (Marko Zupanc) – 27/6/č
Še o zlorabi položaja ali pravic s strani družbenikov d.o.o.
(Marko Brus) – 49-50/23/mn
Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške
sodne prakse (Tone Jagodic) – 5/8/č
Zloraba položaja ali pravic s strani »lastnikov« pravne osebe
(Liljana Selinšek) – 45/19/č

Sodni register
E-vpisi, e-vročanje … (Boštjan Koritnik) – 21/34/inf
Posodobitev sodnega registra – 2/34/inf
Vpis in učinkovanje vpisa odsvojitve poslovnega deleža v sodni
register (VS RS) – 4/28/odl
Zakon o sodnem registru z uvodnimi pojasnili (Saša Prelič) –
39-40/39/prik

Sodni zaostanki
Kapitulacija (Hinko Jenull) – 28/31/č
Lukenda – nov razlog za zavrženje revizije? (Nevenka Šorli) –
7-8/11/č
Majhen korak v pravo smer (Ciril Ribičič) – 9/3/uv
Neposredni e-dostop (Irena Vovk) – 27/30/č
O normativnem onesnaženju okolja ... v Butalah in širše (Hinko
Jenull) – 35/35/č
Poravnavanje v kazenskih zadevah po ZKP (Jožef Kovač) –
10/19/č
Pravosodje med priznanjem in ponižanjem (Hinko Jenull) –
44/3/uv
Prekrški – med elito in bagatelo (Hinko Jenull) – 19/3/uv
Projekt Lukenda (Irena Vovk) – 47/34/inf
Projekt Lukenda – res prava rešitev za odpravo sodnih zaostankov? (Tomaž Mavri) – 16-17/13/č
Prva pozitivna sodna presoja Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Peter Pavlin) – 18/25/č
Še o diskrecijski izbiri vlog za ustavnosodno presojo (Marko
Novak) – 9/16/č
Uresničitev ciljev sloni na vseh (Andrej Baraga) – 28/3/uv
Videz, da je šlo za pravičnost (Katarina Božič) – 10/26/č

Sodniki
Ali naj bo sodnik tudi vročevalec? (Jernej Potočar) – 11/3/uv
Dan pravosodja – 4. november (Lovro Šturm) – 43/3/uv
Dan žena (Vesna Bergant Rakočević) – 19/39/č
Deus ex machina (Alenka Leskovic) – 18/35/č
Gradova devetina (Alenka Leskovic) – 48/35/č
Ich habe fertig (Vesna Bergant Rakočević) – 6/31/č
Kako smo z dr. Virantom v oslovski klopi preurejali plače (Hinko
Jenull) – 7-8/35/č
Ni zanimanja za sodniška mesta (Irena Vovk) – 28/26/inf
Novela v »primežu« javnega mnenja (Saša Sever) – 16-17/7/č
O sodnikih in vladavini prava (Matej Avbelj) – 20/26/č
Oblast, oblast, oblast (Miroslav Mozetič) – 4/35/č
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Od pasivne k aktivni vlogi sodnika v pravdnem postopku (Mile
Dolenc) – 13-14/I/pril
Plačni položaj sodnikov (US RS) – 1/22/odl
Pravna asistenca d.d. in Sodniške storitve s.p. (Hinko Jenull) –
15/39/č
Primerjati jabolka in die Äpfel? (Janko Marinko) – 6/14/č
Projekt Lukenda – res prava rešitev za odpravo sodnih zaostankov? (Tomaž Mavri) – 16-17/13/č
Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku (Nina Betetto) – 41-42/36/č
Sodišče ni igrišče (Vesna Bergant Rakočević) – 18/3/uv
Sodnik je kriv ali Kriv je sodnik? (Nataša Logar) – 16-17/37/č
Sodniške plače – drugi krog (Janja Roblek) – 22/3/uv
Sodniški pogled na tožilsko pot (Franc Testen) – 11/12/č
Sodniški pomočnik – evropski poklic tudi za slovensko pravosodje (Hans-Ulrich Borchert) – 31-32/9/č
Sodstvo (p)ostaja oblast (Aleš Zalar) – 1/6/č
Sodstvo naj bo močna veja oblasti in hkrati učinkovit servis
(Gregor Virant) – 3/6/č
Sudija, lopove! (Tomaž Pavčnik) – 38/35/č
Svetovni nazor (Tomaž Pavčnik) – 31-32/39/č
Še o diskriminaciji (Boštjan Koritnik) – 6/36/inf
V Prokrustovi postelji. Diskrecija – morda tudi kaj manj (Franc
Testen) – 29-30/6/mn
Zalarjevih ducat let (Alenka Leskovic) – 29-30/38/č
Zvezde na sodišču (Vesna Bergant Rakočević) – 48/23/č
Ženske v slovenskem sodstvu (Brina Felc) – 36/14/č

Sodstvo
Informacijska tehnologija in/ali pravica do naravnega sodnika
(Boštjan Rejc) – 3/14/č
Naklonjenost države alternativnemu reševanju civilnih sporov
(Domen Bizjak) – 34/12/č
Ponižujoče izpostavljanje soju medijskih luči (Aleš Butala) –
1/16/č
Pravosodje med priznanjem in ponižanjem (Hinko Jenull) –
44/3/uv
Sodba v imenu ljudstva (Nataša Logar) – 41-42/41/č
Sodstvo naj bo močna veja oblasti in hkrati učinkovit servis
(Gregor Virant) – 3/6/č
Strasbourška izhodišča svobode izražanja z vidika varovanja sodstva (Andraž Teršek) – 45/I/pril
Tek procesnih rokov med sodnimi počitnicami – nujne zadeve –
45/26/odl

pravna praksa – 2007

Sponzorska pogodba v olimpijskem gibanju (Vesna Bergant
Rakočević) – 34/30/pril
Uporaba sponzorskih in donatorskih sredstev za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov (Katja Eman) –
45/27/č
Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške
sodne prakse (Tone Jagodic) – 5/8/č

Srbija
Davčna obravnava obveznic Republike Srbije (obveznice stare
devizne štednje) – 35/IV/erar
Mnogo hrupa za zrno pravice (Dominika Švarc) – 9/29/č
Varstvo, vzgoja in stiki – poudarjena skrbnost države (Peter Lipoglavšek) – 16-17/29/č

Stanovanja
Bančna garancija in ZVKSES (Miha Šlamberger) – 20/6/č
Dopustnost omejevanja najemnine za stanovanja v zasebni lasti
(Ian Kain) – 9/6/mn
Informacija o uveljavljanih predhodnih obdobjih v zvezi z uporabo nižje stopnje DDV od stanovanjske gradnje – 7-8/I/erar
Obdavčitev sobodajalcev – 45/II/erar
Pohištvo v najemnem stanovanju (Ana Vlahek) – 27/18/vo
Pošiljanje seznama lastnikov stanovanj gradbenemu podjetju
(Andreja Mrak) – 29-30/28/č
Prehodno obdobje iz pristopne pogodbe – gradnja, obnova in
vzdrževanje stanovanjskih objektov – 10/I/erar
Seznam stanovalcev in zapisnik zbora lastnikov – 29-30/28/č
Tu domuje hišni red (Tomaž Pavčnik) – 24-25/35/č
Upravljanje večstanovanjskih stavb in varstvo osebnih podatkov
(Mitja Blaganje) – 35/6/č
Uveljavljanje zakonite predkupne pravice po SZ (VS RS) –
36/27/odl
Vzdrževanje najemnega stanovanja (Ana Vlahek) – 23/19/vo

Starejši delavci
Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe? (Tanja Bohl
Ulčar, Ana Čeh) – 33/6/č
Letni dopust starejšega delavca, zaposlenega v kulturi (Nataša
Belopavlovič) – 16-17/24/vo
Varstvo starejših delavcev po Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja (Nataša Belopavlovič) – 10/21/vo

Statistika

Če nimaš spama, ne obstajaš (Boštjan Koritnik) – 2/40/inf

Ali v Sloveniji preverjamo učinke predlaganih predpisov na
družbo? (Jelka Zimšek, Maša Železnik) – 12/16/č
Ameriški sodniki in slovenski mediatorji (Bojan Kukec) –
37/32/č
Kapitulacija (Hinko Jenull) – 28/31/č
Majhen korak v pravo smer (Ciril Ribičič) – 9/3/uv
Na poti v ohromitev (Boštjan Koritnik) – 7-8/24/odl
Naklonjenost države alternativnemu reševanju civilnih sporov
(Domen Bizjak) – 34/12/č
Nasilje je resen problem (Irena Vovk) – 29-30/33/č
Ni zanimanja za sodniška mesta (Irena Vovk) – 28/26/inf
Osebna inflacija (Boštjan Koritnik) – 38/40/inf
Ženske v slovenskem sodstvu (Brina Felc) – 36/14/č

Splošni pogoji

Stečaj fizične osebe

Razlaga splošnih zavarovalnih pogojev – odgovornost lastnika ali
pooblaščenega upravljavca plovnega objekta (VS RS) –
26/22/odl

K predlogu osebnega stečaja (Miha Šlamberger) – 44/12/č
Kazniva dejanja, povezana z osebnim stečajem (Miha Šlamberger) – 45/18/č
Lastno upravljanje (Miha Šlamberger) – 48/6/č
Osebni stečaj – od rovaša do odpusta obveznosti (Luigi
Varanelli) – 41-42/6/č
Osebni stečaj zdaj! (Zoran Skubic) – 6/6/č
Stečaj zapuščine in fizične osebe (Simona Toplak) – 26/27/zap

Sodstvo sodstvo
Sodstvo (p)ostaja oblast (Aleš Zalar) – 1/6/č

Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 18/22/vo

Soupravljanje delavcev
Kritični pogled na novelo ZSDU-B (Mato Gostiša) – 26/I/pril
Sodelovanje delavcev v svetu (US RS) – 29-30/27/odl

Spam

Spomenik
Kulturni spomenik – 48/25/odl
Vračanje nepremičnin (še vedno) buri duhove (Irena Ilešič Čujovič) – 37/7/č
Vrnitev Blejskega otoka (US RS) – 27/20/odl

Stečajni postopek
Sponzorji
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Darilna in sponzorska pogodba z davčnega vidika (Tone Jagodic) – 38/20/č
Oglaševanje in sponzorstvo tobačnih izdelkov (Jasmina Cigrovski)
– 3/30/odl
Sponzoriranje vulgarnosti in morala ekonomije (Vesna Bergant
Rakočević) – 2/35/č

Davčni položaj stečajne mase v primeru prodaje dolžnika –
45/III/erar
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – prvi del (Irena Vovk, Mitja
Kocmut, Matej Avbelj) – 41-42/24/zap
Nova ureditev izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika
(pravne osebe) po insolvečnem zakonu (Miodrag Đorđević)
– 49-50/I/pril
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Osebni stečaj – od rovaša do odpusta obveznosti (Luigi Varanelli) – 41-42/6/č
Osebni stečaj zdaj! (Zoran Skubic) – 6/6/č
Posodobitev gospodarskega prava (Boštjan Koritnik) – 21/28/č
Pravne posledice prodaje dolžnika kot pravne osebe na ločitvene pravice (Saša Prelič) – 3/8/č
Preizkus terjatve (Borut Radolič) – 7-8/21/vo
Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe in njene pravne
posledice (Renato Vrenčur) – 5/11/mn
S 500 členi nad nezmožnost plačila (Alenka Leskovic) –
36/35/č
Stečaj zapuščine in fizične osebe (Simona Toplak) – 26/27/zap
Stečajni postopek (Matjaž Jan) – 21/22/vo
Za drugačno ureditev izpodbijanja v stečaju (Mile Dolenc) –
15/9/č
ZFPPIPP: Reforma(cija) insolvenčnega prava v Sloveniji (Zoran
Skubic) – 39-40/12/č

Stroški
Oprostitev plačila stroškov postopka – stroški postavitve začasnega zastopnika (VS RS) – 22/22/odl
Povračilo stroškov po pogodbi – 43/I/erar

Stroški postopka
Shizofrena ureditev oprostitve plačila stroškov pravdnega postopka (Mateja Böhm) – 35/9/č

Stvarno pravo
(Ne)profitna najemnina – predstavitev in komentar odločbe VS
RS, opr. št. II Ips 178/2005 (Renato Vrenčur, Martina Geč) –
6/7/č
Ali zemljiški dolg zastara? (Miha Šlamberger) – 1/11/č
Dopustnost omejevanja najemnine za stanovanja v zasebni lasti
(Ian Kain) – 9/6/mn
Kombinirani zemljiškoknjižni predlog (Miha Šlamberger) –
28/12/č
Motenje posesti – služnost (VS RS) – 18/23/odl
Pooblastilo notarja po 142. členu SPZ (Miha Šlamberger) –
35/15/č
Pravna ureditev nepremičnin (Miha Juhart) – 33/32/prik
Skupna hipoteka (Miha Šlamberger) – 4/23/vo
Stvarno pravo (Damjan Možina) – 27/27/prik
Stvarno premoženje države in »gospodarnost« upravljavcev
(Mirko Pečarič) – 6/10/č
Ustanovitev služnosti v javno korist brez odškodnine za poseg v
lastninsko pravico (Biljana Erdelič) – 38/7/č

Subvencije
Birokratska preganjavica (Tomaž Pavčnik) – 45/35/č
Državne subvencije in primarnost prava EU (Jasmina Cigrovski)
– 33/29/odl

Svet EU
Ničnost uredbe o začasnih odstopanjih v korist Slovenije (Maja
Smrkolj) – 9/27/č
Postopek pred sodiščem druge stopnje (Jasmina Cigrovski) –
6/26/odl

Š
Šole
Obračunavanje DDV od prehrane v šolah in vrtcih – 1/I/erar

Šport
Ali nismo vsi pozitivni? (Vesna Bergant Rakočević) – 33/35/č
Avtonomno pravo športnih organizacij in pravice športnikov
(Tone Jagodic) – 28/8/č
Bela knjiga o športu – status quo (ante)? (Vesna Bergant
Rakočević) – 31-32/19/č
Darilna in sponzorska pogodba z davčnega vidika (Tone Jagodic) – 38/20/č
Doping in človekove pravice (Vesna Bergant Rakočević) –
44/22/č
Novi organi Skilex Slovenija (Metod Žužek) – 49-50/37/zap

Stvarno kazalo

Osebni dokument pred vstopom na nogometno tekmo (Andreja
Mrak) – 33/27/č
Skilex 2007 (Metod Žužek) – 5/34/zap
Sponzoriranje vulgarnosti in morala ekonomije (Vesna Bergant
Rakočević) – 2/35/č
Sudija, lopove! (Tomaž Pavčnik) – 38/35/č
Tomaž Marušič: Slovensko smučarsko pravo in varnost na
smučiščih (Vesna Bergant Rakočević) – 1/28/prik
TV prenosi najpomembnejših dogodkov (Vesna Bergant
Rakočević) – 10/14/č
Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške
sodne prakse (Tone Jagodic) – 5/8/č

Študenti
ELMC 2006/07 v duhu nogometa (Maja Berger, Marko Stoilovski) – 13-14/35/zap
ESČP – upanje in sivi lasje (Jaka Kosmač) – 13-14/34/zap
Meja kršitev človekovih pravic (Nejc Brezovar) – 20/27/zap
Nakazilo zaslužkov nekdanjim študentom – 37/IV/erar
Pot k finančni inteligenci (Boštjan Koritnik) – 36/40/inf
Pravičnost prava in politika pravičnosti (Natali Gak, Maja
Malešević, Aleš Mercina) – 11/30/č
Pravni okviri štipendiranja za študij v drugi državi članici EU
(Matej Avbelj) – 46/24/odl
Prenova študijskega programa na Pravni fakulteti v Mariboru
(Simona Toplak) – 18/29/č
Študentsko delo in družinska pokojnina – 20/III/erar
Tekmovanje iz pogajanj 2007 (Maja Škontra) – 13-14/35/zap
Trije B-ji reforme pravnega študija (Janez Kranjc) – 38/3/uv
Turizem in pedagoški proces (Matjaž Ambrož) – 33/30/č
Za »Radbruchove« študente (Rajko Knez) – 27/3/uv
Zbirka nagrad je popolna (Metka Potopnik, Minu Gvardjančič A.)
– 22/29/zap
Zmaga v Budimpešti (Mojca Valjavec, Jasna Rupnik) –
16-17/32/zap

Študijski dopust
glej Dopust

Švedska
Monopol nad uvozom alkoholnih pijač (Jasmina Cigrovski) –
23/26/odl
Načelo sodnega varstva (Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Obdavčitev kapitalskega dobička od odsvojitve stanovanjske
nepremičnine (Jasmina Cigrovski) – 5/29/odl
Potrebe po novem sistemu kriznega upravljanja v RS (Ervin
Kosi) – 34/18/č
Vzdrževan družinski član (Jasmina Cigrovski) – 4/30/odl
Zavrnitev dostopa do poklicnega usposabljanja (Jasmina Cigrovski) – 4/30/odl

T
Tajni podatki
Dostop do listin s podatki tajne narave (US RS) – 24-25/24/odl

Telekomunikacije
Kako klicati ceneje (Boštjan Koritnik) – 35/40/inf
Nekateri aktualni problemi komunikacijske zasebnosti (Igor Vuksanović) – 33/I/pril
Odgovornost lastnika telekomunikacijskega omrežja – udar strele
(VS RS) – 5/25/odl
Snemanje telefonskih komunikacij z vidika ZVOP-1 (Mitja Blaganje) – 19/18/č
Škrjanček s skrhanim glasom (Jure Mikuž) – 41-42/44/č

Televizija
Epidemija resničnostnih šovov (Vesna Bergant Rakočević) –
43/43/č
Priobčitev del po televizijskih sprejemnikih, nameščenih v hotelskih sobah (Jasmina Cigrovski) – 1/25/odl
TV prenosi najpomembnejših dogodkov (Vesna Bergant
Rakočević) – 10/14/č
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(Ne)ekonomičnost pravnega jezika (Nataša Skubic) – 29-30/38/č
Črka ü, ñ, ć = glas i, nj, č (Nataša Logar) – 46/29/č
Dedovanje (Nataša Skubic) – 13-14/38/č
Delo in zaposlitev (Nataša Skubic) – 20/30/č
Denarna kazen (Nataša Skubic) – 19/38/č
Dopust, počitnice, prosti dnevi … (Nataša Skubic) – 24-25/34/č
Drugostopni ali drugostopenjski? (Nataša Logar) – 24-25/33/č
Euro ali evro? (Karmen Vezjak) – 1/14/č
Evro ali euro – pogled slovenistke (Nataša Logar) – 1/29/č
Evropska skupnost in Evropska unija (Nataša Skubic) –
31-32/38/č
Evropski parlament (Nataša Skubic) – 46/30/č
In ter ali (Nataša Skubic) – 27/30/č
Institucialni okvir Evropske unije (Nataša Skubic) – 45/34/č
Iz naslova prodaje (Nataša Logar) – 4/33/č
Izgon tujca iz države (Nataša Skubic) – 22/34/č
Izpovedba ali izpoved? (1) (Nataša Logar) – 33/33/č
Izpovedba ali izpoved? (2) (Nataša Logar) – 34/33/č
Kaj imata skupnega delovnopravni nasvet in trisobno stanovanje?
(Nataša Logar) – 21/33/č
Kdo toži koga, ko je prvih in drugih več? (Nataša Logar) –
23/29/č
Kdo toži koga? (Nataša Logar) – 22/33/č
Ko je priča moški (Nataša Logar) – 5/33/č
Ko sodišče oživi (Tina Verovnik) – 28/29/č
Ko stopijo v veljavo okoliščine posebnega značaja in narave
(Nataša Logar) – 27/29/č
Korpus je zakon I. (Nataša Logar) – 11/33/č
Korpus je zakon II. (Nataša Logar) – 12/33/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih I. (Nataša Skubic) –
9/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih II. (Nataša Skubic) –
10/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih III. (Nataša Skubic) –
11/34/č
Lizbonska pogodba (Nataša Skubic) – 49-50/42/č
Načelo primarnosti prava Skupnosti (Nataša Skubic) –
39-40/42/č
Nekončna ločila: podpičje in dvopičje (Tina Verovnik) – 48/33/č
Neposredna uporaba prava Skupnosti (Nataša Skubic) –
38/34/č
Neposredni učinek prava Skupnosti (Nataša Skubic) – 37/34/č
Neskončna ločila: pomišljaj (1) (Tina Verovnik) – 49-50/41/č
O oklepaju in (skoraj nič) o vejici (Nataša Logar) – 15/37/č
O vrinjenih stavkih in (skoraj nič) o vejici (Nataša Logar) –
13-14/37/č
Obtožni akt in obtožba (I.) (Nataša Skubic) – 1/30/č
Obtožni akt in obtožba (II.) (Nataša Skubic) – 2/34/č
Ostali ali drugi členi zakona? (Nataša Logar) – 18/33/č
Po zaslugi ali zaradi? (Nataša Logar) – 19/37/č
Pogodba o avtorskem delu (I.) (Nataša Logar) – 2/33/č
Pogodba o avtorskem delu (II.) (Nataša Logar) – 3/33/č
Pogodba o Ustavi za Evropo in Reforma (Nataša Skubic) –
34/34/č
Pogodba, v kateri ... ali pogodba, kjer ...? (Nataša Logar) –
31-32/37/č
Posvojitev (Nataša Skubic) – 18/34/č
Pravna praznina (Nataša Skubic) – 16-17/38/č
Pravni ali *praven (Nataša Logar) – 6/29/č
Preglednost dolgih povedi (Nataša Logar) – 26/29/č
Premoženje (Nataša Skubic) – 12/34/č
Priča in pričanje (Nataša Skubic) – 5/34/č
Priposestvovanje (Nataša Skubic) – 3/34/č
Pripravništvo in vajeništvo (Nataša Skubic) – 21/34/č
Prisluhi (Tina Verovnik) – 38/33/č
Prisluškovanje (Nataša Skubic) – 7-8/34/č
Prosti preudarek (Nataša Skubic) – 26/30/č
Rokovati s čim (Nataša Logar) – 10/33/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (2) (Nataša Skubic) –
43/42/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti I. (Nataša Skubic) –
41-42/42/č
Sodba v imenu ljudstva (Nataša Logar) – 41-42/41/č
Sodnik je kriv ali Kriv je sodnik? (Nataša Logar) – 16-17/37/č
Splošna načela prava (Nataša Skubic) – 44/37/č
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Spor majhne vrednosti in vrednost spornega predmeta (Nataša
Skubic) – 28/30/č
Stare in nove Evrope (Tina Verovnik) – 44/36/č
Svet Evropske unije (Nataša Skubic) – 47/34/č
Svet Evropske unije in Evropski svet (Nataša Skubic) – 48/34/č
Še o nadomestnih lastnih imenih (Tina Verovnik) – 45/33/č
Še o vejicah (Tina Verovnik) – 37/33/č
Širitev in članstvo v EU (Nataša Skubic) – 35/34/č
Štiri slovnične (Nataša Logar) – 9/33/č
Tekom postopka ali med postopkom? (Nataša Logar) – 20/29/č
Terminološka zbirka EU (Boštjan Koritnik) – 26/36/inf
Tožnik trdi, da eno deko pa sigurno ima (Nataša Logar) –
7-8/33/č
Ugovor (Nataša Skubic) – 6/30/č
Ustanovitvene pogodbe (Nataša Skubic) – 33/34/č
Vejica pred kot, kakor (Tine Verovnik) – 36/33/č
Vejice in »signali« (Tina Verovnik) – 35/33/č
Viri prava Evropske skupnosti (1) (Nataša Skubic) – 36/34/č
Zakaj je prevod PUE napačen (Matej Avbelj) – 18/18/č
Zakonski ali zakonit(i)? (Nataša Logar) – 43/41/č
Zapustnik in zapuščina (Nataša Skubic) – 15/38/č
Zaslišanje (Nataša Skubic) – 4/34/č
Zaznamovanosti (Tina Verovnik) – 29-30/37/č
Združitev in razdružitev (Nataša Skubic) – 23/30/č
Zločin, hudodelstvo, kaznivo dejanje (Nataša Logar) – 47/33/č
Zoper in proti (Nataša Logar) – 39-40/41/č

Terorizem
Onkraj vladavine prava v tretjem stebru EU? (Matej Avbelj) –
10/28/č
Tujci in nevarnost za javni red in varnost države (Matjaž Šaloven) – 31-32/II/pril
Ustavno sodstvo in demokracija (Dragica Wedam Lukić) –
2/3/uv
Kaznivo dejanje terorizma v osnutku KZ-1 (Polona Mozetič) –
48/18/č
Vojaške komisije nimajo pristojnosti soditi zapornikom iz Guantánama (Kristina Božič) – 27/25/č

Tobak
Brez tobaka k višji rasti bruto domačega proizvoda? (Jure Mikuž)
– 26/32/č
Diskriminacija zaradi kajenja (Nataša Belopavlovič) – 34/23/vo
Oglaševanje in sponzorstvo tobačnih izdelkov (Jasmina Cigrovski)
– 3/30/odl
Ogroženi kadilci (Boštjan Koritnik) – 31-32/38/in
Popolna prepoved kajenja ostaja odprt problem (Andraž Teršek)
– 46/31/č

Tožilci
Dan pravosodja – 4. november (Lovro Šturm) – 43/3/uv
Kako smo z dr. Virantom v oslovski klopi preurejali plače (Hinko
Jenull) – 7-8/35/č
Kamnolom (Alenka Leskovic) – 11/35/č
Kritika predloga novele ZKP-H in ZDT-D (Hinko Jenull) – 1/8/č
Nekatere posledice ustanovitve evropskega javnega tožilca (Primož Gorkič) – 48/20/č
O javnem interesu pri zahtevi za varstvo zakonitosti v civilnem
postopku (Aleš Butala) – 9/17/č
Odmevi na tožilski poti (Hinko Jenull) – 12/18/č
Plačni položaj sodnikov (US RS) – 1/22/odl
Ravnanje uradnih oseb državnega tožilstva RS (Katja Eman) –
38/26/č
Res potrebujemo nove povezane zbirke o zapornikih? (Alenka
Jerše) – 11/22/č
Sodniški pogled na tožilsko pot (Franc Testen) – 11/12/č
Svoboda dela državnega tožilca (US RS) – 3/25/odl
Še o diskriminaciji (Boštjan Koritnik) – 6/36/inf
Tožilska policija – mit ali realnost (Miroslav Žaberl) – 11/14/č
Tožilska pot (Hinko Jenull) – 10/10/č
Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj (Harij Furlan)
– 13-14/19/č

Transportno pravo
Déja vu sprememb cestnega prevoznega prava (Marko Pavliha,
Patrick Vlačič) – 44/19/č
Prevozno pravo (Ada Polajnar - Pavčnik) – 21/31/prik
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Pogodba o trgovskem zastopanju (Martina Šket) – 12/25/vo

Tesnoba in vznemirjenost javnih uslužbencev (Boža Vončina) –
49-50/14/č
Vsako leto manj ovir (Boštjan Koritnik) – 34/40/inf
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij?
(Mirko Pečarič) – 11/20/č

Tržnica

Upravni postopek

Božanska komedija (Tomaž Pavčnik) – 16-17/39/č

Ali ZUS-1 pozna tožbo zoper odločbo upravnega organa prve
stopnje? (Irena Polak Remškar) – 20/12/č
Da, prvostopenjska odločba se res lahko izpodbija v upravnem
sporu (Erik Kerševan) – 21/14/mn
Načelo zakonitosti – informacije javnega značaja – 48/27/odl
O pooblastilih uradnim osebam za vodenje in odločanje v upravnih postopkih v občinah (Božo Grafenauer) – 41-42/21/č
Položaj drugostopenjskih upravnih organov v novi ureditvi upravnega spora (Erik Kerševan) – 13-14/12/č
Roki za izdajo gradbenega dovoljenja (Adrijana Viler Kovačič) –
10/21/vo
Spoštovanje materialne zakonitosti v upravnem postopku (Polona
Kovač, Matjaž Remic) – 23/8/č
Vročitev plačilnega naloga – ali so kršitelji dovolj varovani? (Aleš
Velkaverh) – 11/16/č
Za moratorij na nove predpise (Irena Polak Remškar) –
23/6/mn

Trgovina
Iz naslova prodaje (Nataša Logar) – 4/33/č

Trgovsko zastopanje

Tujci
Ali bo postopek za pridobitev dovoljenj za zaposlitev tujcev
hitrejši? (Mateja Golja) – 36/22/č
Davčna obravnava dohodkov od storitev tolmačenja tujcev v Sloveniji – 37/I/erar
Državna meja, tujci in schengenski pravni red (Andreja Mrak) –
36/32/prik
Evropske omejitve kazni izgona tujca iz države (Liljana Selinšek)
– 3/22/č
Pravice tujcev na Zavodu za zaposlovanje RS (Radivoj Radak) –
19/23/vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi tujcu (119. člen ZDR) (Nataša
Belopavlovič) – 18/22/vo
Tujcem omogočen lažji vstop na slovenski trg dela (Mateja
Golja) – 45/21/č
Zaostritev pogojev za samozaposlitev tujca in druge novosti s
tega področja (Mateja Golja) – 43/19/č
Zaposlovanje in delo tujcev (Boštjan Koritnik) – 12/34/č

Tujina
Davčni odtegljaj od najema nepremičnin v tujini – 2/II/erar
Izvajanje drugega odstavka 62. člena ZDDPO-2 – 27/II/erar
Obdavčitev dohodkov nerezidenta, prejetih po pogodbi o poslovodenju slovenske pravne osebe – 7-8/I/erar
Pojasnilo v zvezi z delavci, napotenimi na delo v tujino –
5/III/erar
Priznavanje stroškov za delo v tujini po ZDoh-2 – 5/III/erar
Vpis podatkov o dohodkih iz zaposlitve, doseženih v tujini, v
Napoved za odmero dohodnine za leto 2006 – 10/II/erar
Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom – delavci,
napoteni na delo v Slovenijo – 20/IV/erar

Turčija
Izpolnitev obveznosti organa države članice oz. Komisije ES
(Jasmina Cigrovski) – 7-8/29/odl
Volilni prag in pravica do svobodnih volitev (Katarina Zidar) –
7-8/28/č

Upravni spor
glej tudi Upravno pravo
Ali ZUS-1 pozna tožbo zoper odločbo upravnega organa prve
stopnje? (Irena Polak Remškar) – 20/12/č
Brezimni uradniki (replika na PP 48/2006) (Peter Pavlin in drugi)
– 1/27/mn
Da, prvostopenjska odločba se res lahko izpodbija v upravnem
sporu (Erik Kerševan) – 21/14/mn
Položaj drugostopenjskih upravnih organov v novi ureditvi upravnega spora (Erik Kerševan) – 13-14/12/č
Upravni spor – pravni interes za vložitev revizije – 47/26/odl
Za moratorij na nove predpise (Irena Polak Remškar) –
23/6/mn
Zakaj se izpodbija prvostopenjski upravni akt v novem upravnem
sporu (Jorg Sladič) – 36/15/č
ZUS-1 z uvodnimi pojasnili (Polona Kovač) – 29-30/36/prik

Upravno spor
Vpliv ZUS-1 na odločanje upravnih organov po ZUP (Erik
Kerševan) – 4/7/č

Turizem

Uradni list

Od lilije do davidove zvezde (Dragan Petrovec) – 34/3/uv
Turizem in pedagoški proces (Matjaž Ambrož) – 33/30/č
Varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov v turističnih
agencijah v RS (Biljana Erdelič) – 5/16/č

Neobjava v Uradnem listu RS (US RS) – 5/25/odl
Objava v Uradnem listu EU (Matej Avbelj) – 10/21/vo

U
Uprava (družbe)
Zavarovanja odgovornosti uprave in nadzornega sveta –
24-25/IV/erar

Uprava (državna)
Carinska uprava RS (Boštjan Koritnik) – 12/40/inf
E-izmenjava pisnih dokumentov (Irena Vovk) – 29-30/38/č
Izključitev avtorskopravnega varstva – uradna besedila z upravnega področja (VS RS) – 5/25/odl
Kako smo z dr. Virantom v oslovski klopi preurejali plače (Hinko
Jenull) – 7-8/35/č
Kamnolom (Alenka Leskovic) – 11/35/č
Na ministrstvih manj zaostankov (Boštjan Koritnik) – 37/34/č
Pravni vidiki informatizacije upravnih storitev v projektu OneStopGovernment (Polona Kovač) – 18/14/č
Prijaznejše, a kako učinkovita javna uprava? (Biljana Erdelič) –
19/11/č
Strokovni izpiti v državni upravi: da ali ne? (Slobodan Rakočević)
– 33/11/č

Uredbe ES
Ničnost uredbe o začasnih odstopanjih v korist Slovenije (Maja
Smrkolj) – 9/27/č
Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti
(Jerca Kramberger Škerl) – 33/8/č
Osebni stečaj zdaj! (Zoran Skubic) – 6/6/č
Stečajni postopek (Matjaž Jan) – 21/22/vo

Urejanje prostora
Izvajanje 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Nina
Scortegagna) – 29-30/15/č
Novela ZGO-1: spremembe nujne, a drugače od predlaganih
(Adrijana Viler Kovačič) – 22/11/č
Novela ZGO-1: spremeniti je treba okoljsko zakonodajo (Janez
Tekavc) – 26/9/mn
Predlog novele ZGO-1: zakaj so spremembe nujne (Janez
Tekavc) – 15/14/mn
Prostorsko načrtovanje (US RS) – 11/25/odl
Prostorsko načrtovanje (US RS) – 15/29/odl
Sodelovanje javnosti in lokacijski načrt (US RS) – 16-17/26/odl
Zmagajo smeli (Boštjan Koritnik) – 45/34/zap
ZPNačrt – hitra rešitev ali zmaga države nad strokovno javnostjo? (Mojca Štritof - Brus) – 13-14/3/uv
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Urugvaj
Meddržavni spor zaradi gradnje celulozne tovarne (Jernej Letnar
Černič) – 20/23/č

Ustava EU
Evropski ustavni vrtiljak (Matej Avbelj) – 24-25/3/uv
Evropski varuh človekovih pravic (Nina Rampret) – 44/24/pril
Lizbonska pogodba (Nataša Skubic) – 49-50/42/č
Lizbonska pogodba – pogodba, ki spreminja PEU in PES (David
Weindorfer) – 47/6/č
Pogodbeni (pre)boj na evropskem vrhu (Matej Avbelj) – 26/14/č
Prihodnost Evrope: od ustave do pogodbe o reformi EU (Simona
Drenik) – 29-30/I/pril
Ustava za Evropo in varstvo človekovih pravic (Ciril Ribičič) –
44/I/pril
Zakaj je prevod PUE napačen (Matej Avbelj) – 18/18/č

Ustava RS
Načeli pravne države in delitve oblasti (US RS) – 16-17/26/odl
Načelo zakonitosti (US RS) – 2/24/odl
Policijski smrtonosni strel (Miroslav Žaberl) – 10/18/č
Primeri neusklajenosti predpisov z Ustavo RS ter s pravnim
redom EU (Karmen Vezjak) – 20/14/č
Vprašanje ustavne skladnosti 17. člena ZKP z Ustavo (Anže
Erbežnik) – 49-50/21/č
Zakonodajni referendum po 13. januarju 2007 (Miroslav Mozetič)
– 13-14/21/č

Ustavno pravo
Atenski maraton konstitucionalistov (Ciril Ribičič) – 24-25/30/č
Iz BS spet NBS? (Jože Mencinger) – 4/3/uv
Ločena mnenja kot izraz modernega prava (Miro Cerar) –
36/11/č
Med slovensko in evropsko ustavnostjo (Ciril Ribičič) – 4/27/zap
Oblast, oblast, oblast (Miroslav Mozetič) – 4/35/č
Odnos med vejami oblasti vprašanje bontona?! (Miroslav Mozetič) – 7-8/9/č
Predsednik in njegova merila (Miro Cerar) – 4/6/č
Upravno procesno pravo (Rajko Pirnat) – 26/28/prik

Ustavno sodišče
Ali je treba ustavno sodišče politično »uravnotežiti«? (Dragica
Wedam Lukić) – 23/18/č
Je politična in ideološka uravnoteženost sploh potrebna? (Lojze
Ude) – 28/19/č
Koga kandidirati z ustavnega sodnika/sodnico? (Alenka Šelih) –
26/19/č
Majhen korak v pravo smer (Ciril Ribičič) – 9/3/uv
Moč je v avtoriteti in kompetenci (Šime Ivanjko) – 27/17/č
Na poti v ohromitev (Boštjan Koritnik) – 7-8/24/odl
Nazorsko uravnotežiti, strokovno in »osebnostno« okrepiti (Matevž
Krivic) – 24-25/21/č
Nove spletne možnosti US (Boštjan Koritnik) – 3/40/inf
Pokončnost ustavnega sodišča (Marijan Pavčnik) – 22/19/č
Predlaganje ustavnih sodnikov prehaja v roke pravnika dr. Türka
(Matevž Krivic) – 44/6/č
Razmere niso normalne (Irena Vovk) – 49-50/38/zap
Še o diskrecijski izbiri vlog za ustavnosodno presojo (Marko
Novak) – 9/16/č
Še o reformi Ustavnega sodišča (Matjaž Debelak) – 2/15/č

Ustavno sodstvo
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Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – prvi del (Irena Vovk, Mitja
Kocmut, Matej Avbelj) – 41-42/24/zap
Gradova devetina (Alenka Leskovic) – 48/35/č
Iz »neskončnih« v »končne« denarne izvršbe (Franc Kopše) –
5/12/č
Izostanek sodelovanja javnosti (US RS) – 6/24/odl
Ločena mnenja – obogatitev pravnega mišljenja (Andraž Teršek)
– 29-30/10/č
Na spolzkem robu ustavnega fetišizma (Matej Avbelj) – 6/18/mn
Nevarnost barantanja – 1/27/inf
O »skrivnostni« obrazložitvi Ustavnega sodišča (Andraž Teršek) –
9/35/č
Ocena ustavnosti predpisa, ki je prenehal veljati (US RS) –
15/29/odl

pravna praksa – 2007

Od pasivne k aktivni vlogi sodnika v pravdnem postopku (Mile
Dolenc) – 13-14/I/pril
Plačni položaj sodnikov (US RS) – 1/22/odl
Policija dala lekcijo varuhinji – in Ustavnemu sodišču (Matevž
Krivic) – 21/20/č
Politična moč mora zagotavljati vrhovnost ustavnosti! (Andraž
Teršek) – 1/31/č
Pred odločitvijo o ustavnosti državnega zmanjšanja sofinanciranja
MOL (Andraž Teršek) – 41-42/9/č
Priprava (močnih) argumentov v vlogah za Ustavno sodišče in
ESČP (Andraž Teršek) – 37/14/č
Razumljivo preseganje prepogosto nerazumne neodzivnosti
(Andraž Teršek) – 43/10/č
Razveljavitev odločbe zaradi absolutnega zastaranja –
13-14/27/odl
Rok za opravo strokovnega izpita (US RS) – 6/24/odl
Sodstvo (p)ostaja oblast (Aleš Zalar) – 1/6/č
Spreminjanje namenske rabe (US RS) – 6/24/odl
Spremljanje mednarodnega sistema zvez (US RS) – 43/30/odl
Stroga ustavnosodna kontrola širokega polja presoje zakonodajalca (Matej Avbelj) – 41-42/7/č
Še o diskrecijski izbiri vlog za ustavnosodno presojo (Marko
Novak) – 9/16/č
Tožilska pot (Hinko Jenull) – 10/10/č
Ustavno sodstvo in demokracija (Dragica Wedam Lukić) –
2/3/uv
Z integriteto proti korupciji in kriminalu (Sandra A. Blagojević,
Bećir Kečanović) – 16-17/6/č
Za reformo ustavnosodne politike (Andraž Teršek) – 5/22/pril
Zavrnitev dokaznega predloga za zaslišanje izvedenca – osebni
stiki (VS RS) – 6/24/odl

V
Varčevanje
Obdavčitev premij NSVS – ZdOh-2 – 7-8/III/erar

Varovanje
Nedopustna širitev pristojnosti zasebnih detektivov (Mirko
Pečarič) – 27/13/č
Odgovornost upravljavca gostinskega lokala za ravnanje varnostnika (Damjan Možina) – 41-42/11/č
So prisilni ukrepi zasebnih varnostnikov pomanjkljivi? (Bećir
Kečanović) – 43/16/mn
Svobodna gospodarska pobuda (US RS) – 10/23/odl
Varnostniki in uporaba prisilnih ukrepov (Miroslav Žaberl) –
41-42/13/č
Za višjo raven varnosti (Irena Vovk) – 41-42/42/inf

Varstvo konkurence
Računalniški programi in konkurenčno pravo – zadeva Microsoft
(Jorg Sladič) – 39-40/33/č
Delovanje imenskih strežnikov ISP kot nelojalna konkurenca
(Franci Ježek) – 5/15/č
Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih
ravnanj? (1.) (Tanja Bratina) – 46/6/č
Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih ravnanj?
(2.) (Tanja Bratina) – 47/8/č
Koncentracije Viator & Vektor s štirimi prevozniki / Pridobitev
skupnega nadzora družb Delo prodaja, Tehniška založba Slovenije, M1 in Fond invest nad družbo DZS (Tanja Bratina) –
35/26/č
O doktrini nujnega sredstva v konkurenčnem pravu EU (Želja
Cilenšek Bolčina) – 35/I/pril
Prevzemna ponudba in koncentracija (Gregor Drnovšek) –
33/12/č
Prva odločba o prekršku zaradi prepozne priglasitve (Tanja Bratina) – 38/24/č
Ugotavljanje zlorabe prevladujočega položaja s strani Pošte Slovenije, d.o.o. (Tanja Bratina) – 28/22/č
V keho z direktorji – inkriminacija kartelov (Mitja Kocmut) –
35/22/pril
Zloraba monopolnega položaja v predlogu KZ-1 (Tanja Bratina) –
43/8/č
JKP Log ni zlorabilo prevladujočega položaja (Tanja Bratina) –
31-32/25/č
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Kolosej je zlorabil prevladujoči položaj (Tanja Bratina) –
31-32/25/č
Novi ZPOmK (Irena Vovk) – 44/37/inf
Predlog ZPOmK in varstvo podatkov (Tanja Bratina) – 9/12/č
Prizanesljivost Evropske komisije in Urada RS za varstvo konkurence (Tanja Bratina) – 2/9/č
Protikonkurenčni sporazumi za dosego splošnih javnih interesov
držav članic (Tina Metelko) – 10/VII/pril

Varstvo okolja
»Zelena« odločitev Vrhovnega sodišča ZDA (Boštjan Koritnik) –
16-17/31/č
Izzivi EU na področju okolja (Breda Mulec) – 15/24/č
Novela ZGO-1: spremeniti je treba okoljsko zakonodajo (Janez
Tekavc) – 26/9/mn
Odpadna komunalna voda (Jasmina Cigrovski) – 21/27/odl
Okoljske človekove pravice (Boštjan Koritnik) – 45/40/inf
Omejitve pravnega prometa – 49-50/27/odl
Spremembe ZVO (Adrijana Viler Kovačič) – 44/17/č
Vodne pravice (Luigi Varanelli) – 26/20/vo

Varstvo osebnih podatkov
Administrativna razbremenitev (Boštjan Koritnik) – 20/30/č
Dajanje osebnih podatkov kupca izterjevalcu (Andreja Mrak) –
28/21/č
Fotografiranje ljudi v zaprtih javnih prostorih (Andreja Mrak) –
35/25/č
Ime in lokacija osebnega zdravnika (Andreja Mrak) – 31-32/29/č
Izročanje zdravstvene kartoteke specialistu (Andreja Mrak) –
24-25/27/č
Javna objava podatkov v delniški knjigi (Irena Vovk) –
49-50/31/č
Kamere na javnih površinah – videonadzor (Irena Vovk) –
46/21/č
Korak nazaj pri varstvu osebnih podatkov (Alenka Jerše) –
29-30/13/č
Neposredno trženje med več podjetji (Irena Vovk) – 46/21/č
Nujni reševalni prevozi (Irena Vovk) – 48/29/č
Osebni dokument pred vstopom na nogometno tekmo (Andreja
Mrak) – 33/27/č
Osebni podatki ob prijavi delovnega mesta – 36/28/č
Podatki o zdravstvenem stanju delavcev (Andreja Mrak) –
27/21/č
Posredovanje bančnih izpiskov (Irena Vovk) – 48/29/č
Posredovanje podatkov o pacientu brez dokazila o pooblastilu
(Andreja Mrak) – 34/25/č
Posredovanje podatkov o zaposlitvi v praksi (Biljana Erdelič) –
13-14/9/č
Posredovanje poročil CSD policiji (Andreja Mrak) – 36/28/č
Posredovanje seznama dohodnih klicev (Sergeja Černelč) –
21/22/vo
Posredovanje telefonske številke oškodovanca (Irena Vovk) –
49-50/31/č
Pošiljanje seznama lastnikov stanovanj gradbenemu podjetju
(Andreja Mrak) – 29-30/28/č
Pregled službenega računalnika sodelavca – 27/21/č
Prekinitev zavarovanja-izbris osebnih podatkov (Irena Vovk) –
47/28/č
Pridobivanje osebnih podatkov za premoženjski cenzus družine
(Andreja Mrak) – 38/25/č
Prijava anonimnega prijavitelja (Irena Vovk) – 47/28/č
Prijavna dolžnost in osebni podatki v zvezi s sklenjeno zavarovalno pogodbo (Maja Gornik) – 11/18/č
Razkritje plač javnih uslužbencev – 49-50/27/odl
Razkritje prijavitelja prekrška (Andreja Mrak) – 34/25/č
Razpolaganje z neobjavljeno telefonsko številko (Andreja Mrak) –
31-32/29/č
Res potrebujemo nove povezane zbirke o zapornikih? (Alenka
Jerše) – 11/22/č
Seznam stanovalcev in zapisnik zbora lastnikov (Andreja Mrak) –
29-30/28/č
Seznam zdravnikov kot osebni podatek (Andreja Mrak) –
24-25/27/č
Snemanje javnih površin (Andreja Mrak) – 26/24/č
Snemanje telefonskih komunikacij z vidika ZVOP-1 (Mitja Blaganje) – 19/18/č
Ugotavljanje identitete kupca alkohola (Andreja Mrak) – 28/21/č

Stvarno kazalo

Umiranje na obroke (Boštjan Koritnik) – 4/26/zap
Upravljanje večstanovanjskih stavb in varstvo osebnih podatkov
(Mitja Blaganje) – 35/6/č
Varovanje osebnih podatkov pri storitvah GPS naprav (Andreja
Mrak) – 38/25/č
Varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov v turističnih
agencijah v RS (Biljana Erdelič) – 5/16/č
Veliki brat je v vaši pisarni (2) (Mitja Podpečan) – 19/31/č
Vpogled policista v knjigo gostov hotela – 33/27/č
Vpogled v tožbo delavca (Andreja Mrak) – 26/24/č
Zakon o varstvu osebnih podatkov s komentarjem (Goran Klemenčič) – 3/32/prik
Zbirka mnenj IP s področja zdravstva za leto 2006 (Klemen
Mišič) – 6/28/prik
Zmanjšanje obveznosti za manjša podjetja (Andreja Mrak) –
35/25/č
ZVOP-1 in pravni interes dedičev (Janez Klemenc) – 4/23/vo

Varstvo potrošnikov
Alternativno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji (Janja Felc,
Urška Češnjevar) – 23/VII/pril
Spremembe Zakona o varstvu potrošnikov so pred vrati (Boris
Nusdorfer) – 43/6/č
Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Blaž
Šaloven) – 24-25/8/č
Za prijetne nakupe prek spleta (Mateja Štupar) – 49-50/18/č
Zakon o varstvu potrošnikov v luči vsakodnevne prakse (Boris
Nusdorfer) – 36/6/č

Velika Britanija
Davčno obravnavanje obresti (Jasmina Cigrovski) – 11/29/odl
Vnovična podelitev ribolovnega dovoljenja (Jasmina Cigrovski) –
15/32/odl

Verodostojna listina
Izvršba: kam z verodostojno listino? (Dida Volk) – 6/I/pril
K tezam novega izvršilnega postopka (Barbara Perne) – 19/6/č
Sodni referent in strokovni sodelavec v izvršbi – korak naprej?
(Franc Kopše) – 23/10/č
Še enkrat: Izvršba – kam z verodostojno listino? (Hans-Ulrich
Borchert) – 39-40/9/č

Vode
Odpadna komunalna voda (Jasmina Cigrovski) – 21/27/odl
Predlog novele Zakona o graditvi objektov: projektni pogoji in
soglasja (Adrijana Viler Kovačič) – 12/6/č
Ribiškočuvajska služba in njena pooblastila (Miroslav Žaberl) –
29-30/17/č
Vodne pravice (Luigi Varanelli) – 26/20/vo

Vojaška dolžnost
glej Obramba

Vojaške vaje
glej Obramba

Vojska
glej Obramba

Volitve
»Legitimnosti« ni mogoče zakonsko izsiliti (Andraž Teršek) –
27/31/č
Demokracija med nastopači in monopolisti (Andraž Teršek) –
34/35/č
E-demokracija iz klobuka? (Janez Pogorelec) – 45/11/č
Enakost volilne pravice (US RS) – 22/22/odl
Glasovanje po pošti (US RS) – 23/21/odl
Izolska šola (Alenka Leskovic) – 5/35/č
Postanimo e-demokracija! (Marko Pavliha) – 43/13/č
Volilni prag in pravica do svobodnih volitev (Katarina Zidar) –
7-8/28/č

Volitve sodnikov
Ali je treba ustavno sodišče politično »uravnotežiti«? (Dragica
Wedam Lukić) – 23/18/č

33

PPkazalo-2007:PPkazalo/05

1/7/08

1:02 PM

Page 34

Stvarno kazalo

Je politična in ideološka uravnoteženost sploh potrebna? (Lojze
Ude) – 28/19/č
Koga kandidirati z ustavnega sodnika/sodnico? (Alenka Šelih) –
26/19/č
Mednarodni pravni standardi imenovanja predsednikov sodišč
(Aleš Zalar) – 47/I/pril
Moč je v avtoriteti in kompetenci (Šime Ivanjko) – 27/17/č
Nazorsko uravnotežiti, strokovno in »osebnostno« okrepiti (Matevž
Krivic) – 24-25/21/č
Pokončnost ustavnega sodišča (Marijan Pavčnik) – 22/19/č
Predlaganje ustavnih sodnikov prehaja v roke pravnika dr. Türka
(Matevž Krivic) – 44/6/č

Vozila
Boniteta (Mojca Kunšek, Jasmina Cigrovski, Toni Tovornik) –
38/I/pod
Oprostitev DMV od vozil, kupljenih za prevoz družin, ki imajo tri
ali več otrok – 29-30/II/erar
Plačilo DMV pri prenosu vozila – 1/I/erar

Vrednostni papirji
glej še Delnice, Finance
Davčni odtegljaj od obresti na prinosniške vrednostne papirje –
24-25/II/erar
Kje ste, zmerni vlagatelji? (Robert Kleindienst) – 3/36/č
Kupovanje vrednostnih papirjev zunaj postopka s prevzemno
ponudbo (Gregor Drnovšek) – 1/12/č
Mali ljubljanski kapitalisti (Boštjan Koritnik) – 44/44/inf
Med prevzemno namero in prevzemno ponudbo (Gregor
Drnovšek) – 4/23/vo
Nadzor, ki to ni (Jure Mikuž) – 44/39/č
Neobjava prevzemne ponudbe (Gregor Drnovšek) – 6/16/č
Odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika –
navidezni posli (VS RS) – 2/25/odl
Položaj prevzemnika ob prevzemu gospodarske družbe (Gregor
Drnovšek) – 2/13/č
Posledice kupovanja vrednostnih papirjev po objavi prevzemne
ponudbe (Gregor Drnovšek) – 10/12/č
Presečni dan pri upravičenjih, ki izvirajo iz delnice (Kristijan
Anton Kontarščak) – 4/12/č
Prevzemna ponudba in koncentracija (Gregor Drnovšek) –
33/12/č
Prevzemna ponudba oseb iz 76. člena ZPre-1 (Gregor Drnovšek)
– 24-25/14/č
Stranke v postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo – stranski
udeleženec (VS RS) – 31-32/25/odl
Točnost informacij v prospektu za kotacijo (Jasmina Cigrovski) –
29-30/30/odl
Zadolžnica (zadužnica) – morda tudi pri nas? (Miha Šlamberger)
– 37/10/č
Zakon o trgu finančnih instrumentov – izziv slovenskega trga
kapitala (Žiga Kosi) – 31-32/3/uv

Vrednotenje podjetij
Določanje ekonomske vrednosti podjetij (Jure Mikuž) – 23/32/č

Vročanje
Ali naj bo sodnik tudi vročevalec? (Jernej Potočar) – 11/3/uv
Pogled na tezo o spremembi načina vročanja v izvršbi (Igor Vuksanović) – 29-30/11/č
Vprašanja vročanja v delovnem pravu (Miha Šercer) –
16-17/21/č

Vrtci
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Zakonodaja
(Ne)odgovornost družbenika za obveznosti izbrisane družbe
(Janez Tekavc) – 9/22/pril
Administrativna razbremenitev (Boštjan Koritnik) – 20/30/č
Črtan 376. člen OZ (Miha Šlamberger) – 18/6/č
K tezam novega izvršilnega postopka (Barbara Perne) – 19/6/č
Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih
ravnanj? (1.) (Tanja Bratina) – 46/6/č
Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih ravnanj?
(2.) (Tanja Bratina) – 47/8/č
Kaj storiti s predlogom KZ-1? (Marko Bošnjak) – 41-42/3/uv
Kako se bomo družili po novem Zakonu o društvih? (Matej Verbajs) – 3/20/zap
Kreativni prispevek portoroških srečanj (Šime Ivanjko) – 20/3/uv
Kritični pogled na novelo ZSDU-B (Mato Gostiša) – 26/I/pril
Kritika predloga novele ZKP-H in ZDT-D (Hinko Jenull) – 1/8/č
Nekreativna pravna stroka (Šime Ivanjko) – 9/I/pril
Nepredvidljive posledice interventnega pripravniškega zakona
(Hinko Jenull) – 13-14/6/č
Neuspešna vročitev v izvršilnem postopku (Miha Šlambeger) –
26/7/č
Nova davčna zakonodaja (Boštjan Koritnik) – 4/32/prik
Nova zgradba kaznivega dejanja v predlogu KZ-1 (Matjaž
Ambrož) – 41-42/I/pril
Novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) (Miloš Senčur) –
28/6/č
Novela Zakona o prevzemih (Nina Plavšak) – 48/3/uv
Novi ZPOmK (Irena Vovk) – 44/37/inf
Ob skorajšnjem sprejemu novele ZDR (Luka Tičar) – 36/24/č
Občinski redar in uporaba sile (Miroslav Žaberl) – 4/20/mn
OZ-A je prinesel samo še večjo zmedo (Jernej Veberič) –
26/6/č
Predlog novele Zakona o graditvi objektov: projektni pogoji in
soglasja (Adrijana Viler Kovačič) – 12/6/č
REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (Marta Ciraj) – 28/I/pril
Register predpisov 2006 – 4/34/inf
Slovenska pokrajinska zakonodaja (Breda Mulec) – 21/13/č
Sprejeti predlog ZTFI (Boštjan Koritnik) – 18/34/č
Sprememba zakonodaje na področju revizije postopkov javnega
naročanja (Maja Potočnik, Marjeta Erjavec) – 24-25/6/č
Spremembe OZ – 3/34/č
Spremembe Zakona o varstvu potrošnikov so pred vrati (Boris
Nusdorfer) – 43/6/č
Spremembe ZVO (Adrijana Viler Kovačič) – 44/17/č
Šarlatansko pripravljanje zakona o zdravilstvu (Katarina Velikonja)
– 10/8/č
Še o Zakonu o občinskem redarstvu (Janez Kušar) – 4/22/č
Ureditev »alternativne medicine« – Zakon o zdravilstvu v usklajevanju (Viktor Planinšec) – 10/6/č
V keho z direktorji – inkriminacija kartelov (Mitja Kocmut) –
35/22/pril
Vpliv ZUS-1 na odločanje upravnih organov po ZUP (Erik
Kerševan) – 4/7/č
Z novelo ZJU bodo javni uslužbenci še bolj privilegirani (Franc
Čučko) – 19/9/č
Zakon o občinskem redarstvu (Roman Lavtar) – 2/19/č
Zaposlovanje in delo tujcev (Boštjan Koritnik) – 12/34/č
ZFPPod ter aktivni in pasivni družbeniki (Martina Šetinc Tekavc)
– 9/22/pril
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij?
(Mirko Pečarič) – 11/20/č
ZPNačrt – hitra rešitev ali zmaga države nad strokovno javnostjo? (Mojca Štritof - Brus) – 13-14/3/uv

Obračunavanje DDV od prehrane v šolah in vrtcih – 1/I/erar

Zakonodajni postopek
Vzajemni skladi
Kje ste, zmerni vlagatelji? (Robert Kleindienst) – 3/36/č

Z
Začasne odredbe
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Izvršitev začasnih odredb (Majda Lušina) – 6/VII/pril
Zaznamba izvršbe (Miha Šlamberger) – 6/22/vo

Ali v Sloveniji preverjamo učinke predlaganih predpisov na
družbo? (Jelka Zimšek, Maša Železnik) – 12/16/č
Na rob določilom o veljavi in uporabi zakona (Albin Igličar) –
31-32/18/č
Smisel in namen razmejitve začetka veljavnosti in začetka uporabe zakona (Karmen Vezjak) – 34/15/č
Ustavnopravna utemeljitev veljavnosti in uporabe predpisov
(Andraž Teršek) – 39-40/18/mn
Začetek veljavnosti predpisov (Bećir Kečanović) – 36/18/mn
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Zaposlitev

Prekinitev zavarovanja-izbris osebnih podatkov (Irena Vovk) –
47/28/č
Prijavna dolžnost in osebni podatki v zvezi s sklenjeno zavarovalno pogodbo (Maja Gornik) – 11/18/č
Razlaga splošnih zavarovalnih pogojev – odgovornost lastnika ali
pooblaščenega upravljavca plovnega objekta (VS RS) –
26/22/odl
Reforme dodatnega pokojninskega zavarovanje (Andraž Rangus)
– 21/11/č
Solventnost II ali nov pristop k zavarovalništvu (Sergej Simoniti)
– 29-30/3/uv
Sprememba zavarovalne premije med trajanjem zavarovanja
(Maja Gornik) – 49-50/10/č
Videz, da je šlo za pravičnost (Katarina Božič) – 10/26/č
Zavarovalno pravo (Šime Ivanjko) – 31-32/36/prik
Zavarovanja odgovornosti uprave in nadzornega sveta –
24-25/IV/erar
Obravnava premij življenjskega zavarovanja – 1/II/erar

Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve rezidenta RS, doseženih z
delom na Cipru – 1/II/erar

Zavarovanje (terjatev)

Zamejski Slovenci
Ureditev predstavništva Slovencev v zamejstvu in po svetu v DZ
(Breda Mulec) – 12/23/č

Zapor
Ali bi Slovenija zmogla brez kazni dosmrtnega zapora? (Ljubo
Bavcon) – 39-40/23/č
Domišljija rablja in ječarja (Benjamin Flander, Matic Zupan) –
41-42/IV/pril
Dosmrtni zapor – družba prezira? (Saša Kmet) – 41-42/X/pril
Dosmrtni zapor na trhlih temeljih (Aleš Novak) – 41-42/VI/pril
Meje lojalnosti (Dragan Petrovec) – 41-42/IX/pril

Zapori
Nasilje je resen problem (Irena Vovk) – 29-30/33/č

Zaposlovanje tujcev

Davčni zastopnik in instrument zavarovanja plačila davčne obveznosti – 20/I/erar
Sprememba hipoteke (Miha Šlamberger) – 6/22/vo
Izbris hipoteke (Miha Šlamberger) – 5/23/vo
Predstavitev Capetownske konvencije (Igor Vuksanović) – 4/I/pril
Skupna hipoteka (Miha Šlamberger) – 4/23/vo

Ali bo postopek za pridobitev dovoljenj za zaposlitev tujcev
hitrejši? (Mateja Golja) – 36/22/č

Zbornice

Zaposlovanje
Pravice tujcev na Zavodu za zaposlovanje RS (Radivoj Radak) –
19/23/vo

Zasebnost
Elektonsko cestninjenje – na račun zasebnosti (Andrej Tomšič,
Alenka Jerše) – 46/13/č
Fotografiranje ljudi v zaprtih javnih prostorih (Andreja Mrak) –
35/25/č
Kamere na javnih površinah – videonadzor (Irena Vovk) –
46/21/č
Nekateri aktualni problemi komunikacijske zasebnosti (Igor Vuksanović) – 33/I/pril
Pravica do zasebnosti – splošni interes javnosti (VS RS) –
11/26/odl
Pregled prtljažnika prevoznega sredstva (VS RS) – 12/26/odl
Snemanje javnih površin (Andreja Mrak) – 26/24/č
Tišina, snemamo (Hinko Jenull) – 41-42/43/č
Veliki brat je v vaši pisarni (2) (Mitja Podpečan) – 19/31/č

Zastaranje
Ali tudi razveljavljena pravnomočna sodba pomeni prenehanje
zastaranja kazenskega pregona? (Zlatko Dežman) – 18/I/pril
Predlog reforme francoskega obligacijskega prava (Jerca Kramberger) – 1/II/pril
Razveljavitev odločbe zaradi absolutnega zastaranja –
13-14/27/odl
Zastaranje kazenskega postopka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe (Darja Roblek) – 7-8/VII/pril
Zastaranje obveznosti (Luigi Varanelli) – 7-8/II/pril
Zastaranje odškodninskih terjatev za nepremoženjsko škodo
(Tomaž Mavri) – 46/8/č
Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja (Nataša Belopavlovič) –
1/21/vo

Zastavna pravica
Zastavna pravica in squeeze-out (Miha Šlamberger) – 27/11/č

Zaščita
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ervin Kosi)
– 4/18/č

Arbitraža v novem zborničnem sistemu (Sabina Kač) – 20/9/č
Obdavčitev stroškov prevoza, prenočitve in dnevnic, namenjenih
za pokritje stroškov za sodelovanje funkcionarjev pri dejavnosti zbornice – 35/IV/erar
Obrtna, obrtno-podjetniška, rokodelska ali gospodarska zbornica?
(Janko Arah) – 21/I/pril

ZDA
(S)lepota po ameriško (Vesna Bergant Rakočević) – 7-8/30/č
»Zelena« odločitev Vrhovnega sodišča ZDA (Boštjan Koritnik) –
16-17/31/č
Ameriški sodniki in slovenski mediatorji (Bojan Kukec) –
37/32/č
Bolj kot tuje konkurence bi se morali bati samih sebe (Robert
Kleindienst) – 13-14/40/č
Če že pada, je dobro vsaj vedeti, zakaj (Robert Kleindienst) –
11/36/č
Dan žena (Vesna Bergant Rakočević) – 19/39/č
Ideologija kulture povprečnosti (Tomaž Pavčnik) – 10/35/č
Korak nazaj pri varstvu osebnih podatkov (Alenka Jerše) –
29-30/13/č
So razredne tožbe za Evropo nevarne? (Vesna Bergant
Rakočević) – 24-25/11/č
Še kaj pozitivnega od pozitivne diskriminacije? (Matija Žgur) –
31-32/33/č
Še o diskrecijski izbiri vlog za ustavnosodno presojo (Marko
Novak) – 9/16/č
Tudi ameriški potrošnik vpliva na slovensko borzo (Matej
Tomažin) – 12/36/č
Turizem in pedagoški proces (Matjaž Ambrož) – 33/30/č
Umetna (pravna) inteligenca (Boštjan Koritnik) – 7-8/30/č
Ustavno sodstvo in demokracija (Dragica Wedam Lukić) –
2/3/uv

Zdravila
glej Medicina, Zdravstvo, Zdravilstvo …

Zdravilstvo

Potrebe po novem sistemu kriznega upravljanja v RS (Ervin
Kosi) – 34/18/č

Šarlatansko pripravljanje Zakona o zdravilstvu (Katarina Velikonja)
– 10/8/č
Ureditev »alternativne medicine« – Zakon o zdravilstvu v usklajevanju (Viktor Planinšec) – 10/6/č
Zdravilstvo v okviru zakona? (Katarina Velikonja) – 45/13/č

Zavarovalništvo

Zdravstveno zavarovanje

Arbitražna in sodna zavarovalna praksa (Marko Pavliha) –
35/32/prik
Pokojninska zavarovanja (Maja Gornik) – 21/9/č
Pomen police življenjskega zavarovanja (Maja Gornik) – 4/16/č

Mamica študentka ali zaposlena mamica (Irena Tomažin) –
4/9/č
Neobjava v Uradnem listu RS (US RS) – 5/25/odl
Nujni reševalni prevozi (Irena Vovk) – 48/29/č

Zaščita (civilna)
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Stvarno kazalo

Pacient bo kralj (Alenka Leskovic) – 23/31/č
Posredovanje podatkov o zaposlitvi v praksi (Biljana Erdelič) –
13-14/9/č
Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah ZZZS (Jure
Škrbec, Katja Eman) – 36/30/č
Še o odobritvi zdravljenja v drugi državi članici EU (Eva Godina
Jalen) – 38/13/mn
Še o zdravljenju v drugi državi članici EU (Anže Erbežnik) –
41-42/15/mn

Zdravstvo
Alternativno reševanje sporov v zvezi z malomarnim zdravljenjem
s poudarkom na mediaciji (Mateja Radej Bizjak) – 11/I/pril
Delovanje varuha na stičišču prava in drugih strok (Zdenka
Čebašek - Travnik) – 10/3/uv
Ime in lokacija osebnega zdravnika (Andreja Mrak) – 31-32/29/č
Izročanje zdravstvene kartoteke specialistu (Andreja Mrak) –
24-25/27/č
Nasilje je resen problem (Irena Vovk) – 29-30/33/č
Navzkrižje interesov (Jasmina Cigrovski) – 19/30/odl
Odgovornost države za javne izjave uradnika (Jasmina Cigrovski)
– 19/30/odl
Odgovornost za škodo – ugriz okuženega klopa (VS RS) –
12/26/odl
Odobritev zdravljenja v drugi državi članici EU (Anže Erbežnik) –
35/16/č
Odškodninska odgovornost države zaradi čakalnih dob v zdravstvu (Mateja Radej-Bizjak) – 36/I/pril
Ogroženi kadilci (Boštjan Koritnik) – 31-32/38/in
Pacient bo kralj (Alenka Leskovic) – 23/31/č
Podatki o zdravstvenem stanju delavcev (Andreja Mrak) –
27/21/č
Posredovanje podatkov o zaposlitvi v praksi (Biljana Erdelič) –
13-14/9/č
Povrnitev stroškov specializacije (Nataša Belopavlovič) –
31-32/23/vo
Povrnitev stroškov zdravniškega pregleda – 16-17/24/vo
Pravna ureditev dežurne službe in službe nujne medicinske
pomoči (Iztok Starc) – 18/10/č
Pravočasen dostop do zdravstvenega varstva (Mateja Radej Bizjak) – 37/28/č
Preizkus skladnosti s pravom ES po uradni dolžnosti (Jasmina
Cigrovski) – 24-25/28/odl
Preventivni zdravstveni pregledi – obveznost delodajalca in delavca (Nataša Belopavlovič) – 24-25/22/vo
Seznam zdravnikov kot osebni podatek (Andreja Mrak) –
24-25/27/č
Svobodnjaki, koncesionarji in javno fevdalno zdravstvo (Iztok
Starc) – 6/3/uv
Šarlatansko pripravljanje zakona o zdravilstvu (Katarina Velikonja)
– 10/8/č
Še o odobritvi zdravljenja v drugi državi članici EU (Eva Godina
Jalen) – 38/13/mn
Še o zdravljenju v drugi državi članici EU (Anže Erbežnik) –
41-42/15/mn
Učinkovitost ugotavljanja odgovornosti za smrt pacienta (Peter
Lipoglavšek) – 26/25/č
Ureditev »alternativne medicine« – Zakon o zdravilstvu v usklajevanju (Viktor Planinšec) – 10/6/č
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu (Jasmina Cigrovski) –
35/27/odl
Zbirka mnenj IP s področja zdravstva za leto 2006 (Klemen
Mišič) – 6/28/prik
Zdravljenje čez mejo (Boštjan Koritnik) – 7-8/40/inf

Zemljišče
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Amortizacija zemljišč z omejeno dobo koristnosti – 4/II/erar
Javna cesta na zasebnem zemljišču (US RS) – 44/26/odl
Javna pešpot na zasebnem zemljišču (US RS) – 12/26/odl
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (US RS) –
2/24/odl
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (US RS) –
11/25/odl
Nujnost različnega obravnavanja (US RS) – 4/28/odl
Pogoj za NUSZ (US RS) – 6/24/odl

pravna praksa – 2007

Pogoji za nakup kmetijskega gospodarstva (Jasmina Cigrovski) –
6/26/odl
Sprememba rabe zemljišča – 31-32/24/odl

Zemljiška knjiga
Izbris hipoteke (Miha Šlamberger) – 5/23/vo
Ali zemljiški dolg zastara? (Miha Šlamberger) – 1/11/č
Kaj je izvirnik listine? (Nina Koželj) – 31-32/12/č
Kombinirani zemljiškoknjižni predlog (Miha Šlamberger) –
28/12/č
Overitev mladoletnikovega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
(Nina Scortegagna) – 26/12/č
Razlastitvi podoben poseg (Miha Šlamberger) – 10/24/č
Razpolagalna sposobnost (VS RS) – 44/29/odl
Uveljavitev lastniškega zemljiškega dolga kot ene izmed oblik
zavarovanja plačil (Urška Krajšek) – 45/9/č
Zemljiška knjiga in kataster – zakaj ne spadata skupaj (HansUlrich Borchert, Rolf Bülter) – 6/12/č

Zemljiški dolg
Ali zemljiški dolg zastara? (Miha Šlamberger) – 1/11/č
Uveljavitev lastniškega zemljiškega dolga kot ene izmed oblik
zavarovanja plačil (Urška Krajšek) – 45/9/č

Zgodovina
Izjava ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb – 12/12/inf
Kaj nam holokavst govori danes? (Aleš Završnik) – 5/21/č
Mi, »dobri Evropejci«… (Benjamin Flander) – 11/8/č
Pol stoletja Rimske pogodbe – identiteta in vrednote (Peter
Grilc) – 11/6/č
Svobodnjaki, koncesionarji in javno fevdalno zdravstvo (Iztok
Starc) – 6/3/uv

Zmota
Dopustnost sodne poravnave o v zmoti danem priznanju očetovstva (VS RS) – 20/21/odl
Subsumpcijska zmota (Matjaž Ambrož) – 18/V/pril

Ž
Žaljiva obdolžitev
Kaznivo dejanje žaljive obdolžitve – pravica do obrambe (VS RS)
– 24-25/24/odl

Ženske
Dan žena (Vesna Bergant Rakočević) – 19/39/č
Ženske v slovenskem sodstvu (Brina Felc) – 36/14/č

Živali
Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva (Miroslav Žaberl) – 31-32/21/č
Preizkus skladnosti s pravom ES po uradni dolžnosti (Jasmina
Cigrovski) – 24-25/28/odl

Življenjsko zavarovanje
Obravnava premij življenjskega zavarovanja – 1/II/erar
Pomen police življenjskega zavarovanja (Maja Gornik) – 4/16/č

Žrtev
Prve odškodnine žrtvam kaznivih dejanj (Hinko Jenull) – 35/19/č

Župan
Božanska komedija (Tomaž Pavčnik) – 16-17/39/č
Davčna obravnava dohodkov županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno – 7-8/III/erar
Generalna usmeritev župana o najemanju določenih odvetnikov
in notarjev za potrebe občine (Jure Škrbec) – 29-30/27/č
Imenovanje podžupana (Miloš Senčur) – 46/15/č
Izolska šola (Alenka Leskovic) – 5/35/č
Pravni posli brez predhodnega soglasja župana (Jure Škrbec) –
33/25/č
Župani, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno – obračun davkov
in prispevkov – 20/III/erar
Odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve – ex tunc ali ex nunc
učinki? (Andrej Ekart) – 44/10/č
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Avtorsko kazalo

Uresničitev ciljev sloni na vseh – 28/3/uv

Neplačana odsotnost – 37/21/vo
Oblika pogodbe o zaposlitvi in obveznost prijave v zavarovanje –
5/23/vo
Obveščanje neizbranih kandidatov – 39-40/28/vo
Odmera dopusta v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu –
35/23/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe –
34/23/vo
Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi v primeru koncesije – 33/22/vo
Opredelitev kraja dela – 48/24/vo
Pobot terjatev iz delovnega razmerja – 36/26/vo
Porodniški dopust in izraba letnega dopusta – 11/24/vo
Povračilo stroškov v zvezi z delom v primeru dopolnilnega dela
– 49-50/26/vo
Povračilo stroškov za prehrano ter organizirana prehrana pri
delodajalcu – 43/29/vo
Povrnitev stroškov specializacije – 31-32/23/vo
Pravica do izplačila jubilejne nagrade? – 1/21/vo
Pravica do odpravnine ob upokojitvi – 3/24/vo
Pravica do regresa za letni dopust – 16-17/24/vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi tujcu (119. člen ZDR) –
18/22/vo
Preventivni zdravstveni pregledi – obveznost delodajalca in delavca – 24-25/22/vo
Razporejanje delovnega časa – 23/19/vo
Razporejanje noseče delavke – 28/20/vo
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, upoštevanje odpovednega
roka – 16-17/24/vo
Registracija barvne kombinacije – 43/29/vo
Solidarnostna pomoč – 18/22/vo
Sprememba invalidnosti v času odpovednega roka –
31-32/23/vo
Težave z organiziranim prevozom na delo – 1/21/vo
Trajanje letnega dopusta ob krajšem delovnem času –
31-32/23/vo
Usklajevanje dodatka za pomoč in postrežbo – 49-50/26/vo
Varstvo starejših delavcev po Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja – 10/21/vo
Večje spremembe ZDR odvisne od EU – 35/3/uv
Vpisovanje prenehanja delovnega razmerja v delovno knjižico –
37/21/vo
Za razpravo o prednostih raznolikosti – 21/30/č
Zagovor kot del postopka pred izredno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi – Dvojno varstvo pred odpovedjo – 38/22/vo
Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja – 1/21/vo

Nataša Barlič

Vesna Bergant Rakočević

O PDI še z drugega zornega kota – 19/14/č

(S)lepota po ameriško – 7-8/30/č
Ali nismo vsi pozitivni? – 33/35/č
Bela knjiga o športu – status quo (ante)? – 31-32/19/č
Bombardiranje sodstva – 26/31/č
Dan žena – 19/39/č
Doping in človekove pravice – 44/22/č
Epidemija resničnostnih šovov – 43/43/č
EUforija – 47/35/č
Ich habe fertig – 6/31/č
Pa zakaj? Skoči brate na medveda! – 12/35/č
Saga o Madeleine MacCann – 37/35/č
So razredne tožbe za Evropo nevarne? – 24-25/11/č
Sodišče ni igrišče – 18/3/uv
Sponzoriranje vulgarnosti in morala ekonomije – 2/35/č
Sponzorska pogodba v olimpijskem gibanju – 34/30/pril
Tomaž Marušič: Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih – 1/28/prik
TV prenosi najpomembnejših dogodkov – 10/14/č
Zmaga Wayna Rooneyja proti kibernetičnemu skvoterju –
22/17/č
Zvezde na sodišču – 48/23/č

Matjaž Ambrož
Jezik in pravo – 31-32/35/č
Kdaj je trajajoče kaznivo dejanje dokončano? – 29-30/16/č
Mednarodne konference – 49-50/39/č
Nova zgradba kaznivega dejanja v predlogu KZ-1 – 41-42/I/pril
Pomoč in napeljevanje po ZP-1 – 6/20/č
Pravna dogmatika – 36/31/č
Pravo in etika – 34/29/č
Subsumpcijska zmota – 18/V/pril
Turizem in pedagoški proces – 33/30/č
Umor na grozovit način – 12/29/č
Krivda in kazenska odgovornost v predloga KZ-1 – 46/XI/pril

Janko Arah
Obrtna, obrtno-podjetniška, rokodelska ali gospodarska zbornica?
– 21/I/pril

France Arhar
Če ni zaupanja med bankami, tudi denarja ni – 36/3/uv

Matej Avbelj
Evropski ustavni vrtiljak – 24-25/3/uv
Kdaj ima pravo ES prednost pred nacionalnim načelom pravnomočnosti – 38/27/č
Na spolzkem robu ustavnega fetišizma – 6/18/mn
O sodnikih in vladavini prava – 20/26/č
Objava v Uradnem listu EU – 10/21/vo
Onkraj vladavine prava v tretjem stebru EU? – 10/28/č
Peti Dnevi evropskega prava – 45/29/zap
Pogodbeni (pre)boj na evropskem vrhu – 26/14/č
Pravni okviri štipendiranja za študij v drugi državi članici EU –
46/24/odl
Pravo na preseku enotnosti in raznolikosti – 31-32/34/č
Stroga ustavnosodna kontrola širokega polja presoje zakonodajalca – 41-42/7/č
Ustavnopravne dileme Hrvaške na poti v EU – 16-17/33/č
Zakaj je prevod PUE napačen – 18/18/č

B
Andrej Baraga

Ljubo Bavcon
Ali bi Slovenija zmogla brez kazni dosmrtnega zapora? –
39-40/23/č

Ivan Bele
Razmerja med kaznivimi dejanji in prekrški pravnih oseb –
27/VI/pril

Nataša Belopavlovič
Diskriminacija zaradi kajenja – 34/23/vo
Dodatek za delovno dobo – 7-8/21/vo
Dodatek za delovno dobo – 46//vo
Dodatek za delovno dobo v kovinski industriji – 4/23/vo
Določanje odpravnine – 36/26/vo
Dolžina odmora pri delovniku, ki je krajši ali daljši od polnega
delovnega časa – 20/20/vo
Izplačilo odpravnine – 24-25/22/vo
Izplačilo razlike regresa in božičnice – 47/25/vo
Izraba letnega dopusta – 48/24/vo
Izraba letnega dopusta zaradi porodniškega dopusta – 2/23/vo
Jubilejna nagrada – 11/24/vo
Letni dopust starejšega delavca, zaposlenega v kulturi –
16-17/24/vo
Možna sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas –
19/23/vo
Možnost izvršbe na prejemke iz naslova povračila stroškov –
36/26/vo
Možnosti za organiziranje sindikalne podružnice – 3/24/vo
Nadomestilo plače za dela proste dni – 27/18/vo
Nadomestilo za prehrano – 39-40/28/vo
Nadurno delo po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o
delovnih razmerjih – 47/25/vo
Neenakomerno razporejanje in začasno prerazporejanje delovnega časa – 12/25/vo

Maja Berger
ELMC 2006/07 v duhu nogometa – 13-14/35/zap

Vida Berglez
Rejniška pogodba ter razmerja in odnosi po sklenitvi pogodbe –
48/11/č

Nina Betetto
Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku –
41-42/36/č

Domen Bizjak
Naklonjenost države alternativnemu reševanju civilnih sporov –
34/12/č
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Predhodni postopki kot procesna predpostavka za reševanje civilnih sporov z državo – 23/I/pril

Mitja Blaganje
Snemanje telefonskih komunikacij z vidika ZVOP-1 – 19/18/č
Upravljanje večstanovanjskih stavb in varstvo osebnih podatkov –
35/6/č

Sandra A. Blagojević
Z integriteto proti korupciji in kriminalu – 16-17/6/č
Z integriteto proti korupciji in kriminalu – 16-17/6/č

Aleš Butala
O javnem interesu pri zahtevi za varstvo zakonitosti v civilnem
postopku – 9/17/č
Ponižujoče izpostavljanje soju medijskih luči – 1/16/č

C
Miro Cerar

Tanja Bohl Ulčar

Ločena mnenja kot izraz modernega prava – 36/11/č
Pandorina skrinjica – 21/3/uv
Predsednik in njegova merila – 4/6/č

Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe? – 33/6/č

Jasmina Cigrovski

Mateja Böhm

Boniteta – 38/I/pod
Cene storitev internetnega dostopa – 7-8/29/odl
Davčna bilanca 2007 – 48/I/pod
Davčna imuniteta Evropskih skupnosti – 16-17/30/odl
Davčna olajšava za plačilo šolnine – 37/26/odl
Davčne olajšave v 2007 – 44/24/pod
Davčno obravnavanje obresti – 11/29/odl
Dostop do dokumentov institucij Evropske unije – 38/29/odl
Državne subvencije in primarnost prava EU – 33/29/odl
Izgon iz države – 24-25/28/odl
Izpolnitev davčne obveznosti umrlega davčnega zavezanca in
dedovanje – 41-42/26/pod
Izpolnitev obveznosti organa države članice oziroma Komisije ES
– 7-8/29/odl
Izpolnitev sodbe Sodišča ES – 31-32/32/odl
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti – 10/27/odl
Izračun pokojnine – 26/26/odl
Izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah –
9/26/odl
Javna naročila blaga – 26/26/odl
Kolektivni odpust delavcev – 9/26/odl
Mednarodna pristojnost sodišča – 20/22/odl
Monopol nad uvozom alkoholnih pijač – 23/26/odl
Načelo sodnega varstva – 11/29/odl
Nadzor in kontrola pošiljk živalske moke – 10/27/odl
Navzkrižje interesov – 19/30/odl
Ničnostna tožba – 21/27/odl
Obdavčitev kapitalskega dobička od odsvojitve stanovanjske
nepremičnine – 5/29/odl
Obdavčitev novoletnih daril in božičnice – 46/I/pod
Obdavčitev učitelja zasebnika – 27/24/odl
Obdavčitev zamenjave kapitalskega deleža – 34/28/odl
Odgovornost države za javne izjave uradnika – 19/30/odl
Odpadna komunalna voda – 21/27/odl
Odvzem imunitete evropskemu poslancu – 13-14/33/č
Oglaševanje in sponzorstvo tobačnih izdelkov – 3/30/odl
Pavšalna obdavčitev – 15/32/odl
Podaljšanje koncesije brez razpisnega postopka – 38/29/odl
Pogoji za nakup kmetijskega gospodarstva – 6/26/odl
Položaj žrtev v kazenskem postopku – 28/24/odl
Pomoč na cesti – 1/25/odl
Postopek pred sodiščem druge stopnje – 6/26/odl
Preizkus skladnosti s pravom ES po uradni dolžnosti –
24-25/28/odl
Priobčitev del po televizijskih sprejemnikih, nameščenih v hotelskih sobah – 1/25/odl
Procesne sposobnosti regije ali lokalne enote – 16-17/30/odl
Točnost informacij v prospektu za kotacijo – 29-30/30/odl
Trgovanje z notranjimi informacijami – 20/22/odl
Uporaba znamke s strani tretje osebe – 5/29/odl
Vnovična podelitev ribolovnega dovoljenja – 15/32/odl
Vračilo pomotoma plačanega davka – 12/30/odl
Vzdrževan družinski član – 4/30/odl
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu – 35/27/odl
Zavrnitev dostopa do poklicnega usposabljanja – 4/30/odl

Shizofrena ureditev oprostitve plačila stroškov pravdnega postopka – 35/9/č

Hans-Ulrich Borchert
Sodniški pomočnik – evropski poklic tudi za slovensko pravosodje – 31-32/9/č
Še enkrat: Izvršba – kam z verodostojno listino? – 39-40/9/č
Zemljiška knjiga in kataster – zakaj ne spadata skupaj – 6/12/č

Marko Bošnjak
Kaj storiti s predlogom KZ-1? – 41-42/3/uv
Kaj storiti s Sovo in podobnimi pticami – 15/3/uv

Kristina Božič
Dolžnost aktivnega delovanja države in sprememba spola –
37/27/č
Novo ali lažno upanje za Darfur? – 9/31/č
Obranjena pravica novinarjev do zaščite vira – 48/31/č
Videz, da je šlo za pravičnost – 10/26/č
Vojaške komisije nimajo pristojnosti soditi zapornikom iz Guantánama – 27/25/č

Tanja Bratina
JKP Log ni zlorabilo prevladujočega položaja – 31-32/25/č
Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih
ravnanj? (1.) – 46/6/č
Kaj prinaša predlog ZPOmK-1 pri postopkih omejevalnih ravnanj?
(2.) – 47/8/č
Kolosej je zlorabil prevladujoči položaj – 31-32/25/č
Koncentracije Viator & Vektor s štirimi prevozniki / Pridobitev
skupnega nadzora družb Delo prodaja, Tehniška založba Slovenije, M1 in Fond invest nad družbo DZS – 35/26/č
Predlog ZPOmK in varstvo podatkov – 9/12/č
Prizanesljivost Evropske komisije in Urada RS za varstvo konkurence – 2/9/č
Prva odločba o prekršku zaradi prepozne priglasitve – 38/24/č
Ugotavljanje zlorabe prevladujočega položaja s strani Pošte Slovenije, d.o.o. – 28/22/č
Zloraba monopolnega položaja v predlogu KZ-1 – 43/8/č

Nejc Brezovar
Meja kršitev človekovih pravic – 20/27/zap

Irena Brinar
Berlinska deklaracija – korak k politični integraciji – 12/10/č

Maja Brkan
Evropsko pogodbeno pravo: od mita k resničnosti? – 27/26/č
Izgradnja Evrope – 12/32/prik

Marko Brus
Še o zlorabi položaja ali pravic s strani družbenikov d.o.o. –
49-50/23/mn

France Bučar
Premoč političnega podsistema – 49-50/3/uv
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Želja Cilenšek Bolčina

Martina Bukovec

O doktrini nujnega sredstva v konkurenčnem pravu EU –
35/I/pril

Odškodnina oz. pravično zadoščenje zaradi kršitve človekovih
pravic – 16-17/24/pril

Marta Ciraj

Marija Bukovec Marovt

REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij – 28/I/pril

Preverjanje podatkov pri javnem naročanju – 15/27/vo
Zakon o javnem naročanju s komentarjem – 18/31/prik
ZJN-1 in ZJNVETPS z uvodnimi pojasnili – 9/32/prik

Č

Rolf Bülter

Zdenka Čebašek - Travnik

Zemljiška knjiga in kataster – zakaj ne spadata skupaj – 6/12/č

Delovanje varuha na stičišču prava in drugih strok – 10/3/uv
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Peter Čeferin
Pošten (spodoben) in nepošten (nespodoben) odvetnik –
47/21/č

Ana Čeh
Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe? – 33/6/č

Sergeja Černelč

Avtorsko kazalo

E
Andrej Ekart
Odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve – ex tunc ali ex nunc
učinki? – 44/10/č
Opustitev vročitve zamudne sodbe kot razlog za nepriznanje tuje
sodbe po BU I – 31-32/30/č
Služnostna pravica – 28/20/vo

Posredovanje seznama dohodnih klicev – 21/22/vo

Maja Ekart

Marjeta Česnik

Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov – 44/24/vo
Dopolnitev seznama usposobljenih kandidatov – 46/19/vo
Obveščanje o razlogih za razveljavitev postopka – 45/25/odl

Evropska uredba – njen pomen in vpliv v nacionalnem pravu –
3/II/pril

Urška Češnjevar

Katja Eman

Matej Čujovič

Dodeljevanje državnih pomoči poslovnim subjektom – 26/23/č
Možnost konflikta interesov pri opravljanju funkcije člana občinskega sveta in direktorja javnega podjetja – 46/22/č
Neresnične informacije od policije Varuhu človekovih pravic –
24-25/29/č
Poskus podkupovanja v uradnem postopku in zgledno ravnanje
uradne osebe – 31-32/27/č
Ravnanje uradnih oseb državnega tožilstva RS – 38/26/č
Sofinanciranje kulturnega projekta – 41-42/31/č
Uporaba sponzorskih in donatorskih sredstev za izvajanje aktivnosti neposrednih proračunskih uporabnikov – 45/27/č
Upravljanje z zaupnimi finančnimi sredstvi – 46/22/č

Trajanje pravic izvajalca – 37/19/č

Anže Erbežnik

D

Odobritev zdravljenja v drugi državi članici EU – 35/16/č
Še o zdravljenju v drugi državi članici EU – 41-42/15/mn
Vprašanje ustavne skladnosti 17. člena ZKP z Ustavo –
49-50/21/č

Alternativno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji –
23/VII/pril

Aleksander Čičerov
Država kot depozitar – izkušnje Slovenije – 18/19/č

Franc Čučko
Z novelo ZJU bodo javni uslužbenci še bolj privilegirani –
19/9/č

Matija Damjan
Izšla je 3. verzija licence GPL – 37/I/pril

Matjaž Debelak
Diskriminacija!? – 10/16/č
Še o reformi Ustavnega sodišča – 2/15/č
Zagovornica načela enakosti – 28/16/č

Jakob Demšar
Podajanje kazenskih ovadb – pravni in praktični vidiki – 36/19/č

Zlatko Dežman
Ali tudi razveljavljena pravnomočna sodba pomeni prenehanje
zastaranja kazenskega pregona? – 18/I/pril

Biljana Erdelič
Izterjava prispevkov za zdravstveno zavarovanje – sodna ali davčna izvršba? – 31-32/16/č
Posredovanje podatkov o zaposlitvi v praksi – 13-14/9/č
Prijaznejše, a kako učinkovita javna uprava? – 19/11/č
Ustanovitev služnosti v javno korist brez odškodnine za poseg v
lastninsko pravico – 38/7/č
Varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov v turističnih
agencijah v RS – 5/16/č

F
Brina Felc

Osebe zasebnega prava kot naročniki po ZJNVETPS –
49-50/16/č

Nedonošenost kot negativni dejavnik pri zakonski domnevi očetovstva – 23/12/č
Pravnik ali nepravnik za varuha človekovih pravic – 3/18/č
Ženske v slovenskem sodstvu – 36/14/č

Tone Dolčič

Janja Felc

Otroci v zaporu? – 15/22/mn
Varuh ali zastopnik bolnikovih pravic? – 41-42/15/č

Alternativno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji –
23/VII/pril

Mile Dolenc

Aleš Ferčič

Danila Djokić

Od pasivne k aktivni vlogi sodnika v pravdnem postopku –
13-14/I/pril
Za drugačno ureditev izpodbijanja v stečaju – 15/9/č

Simona Drenik
Prihodnost Evrope: od ustave do pogodbe o reformi EU –
29-30/I/pril

Gregor Drnovšek
Kupovanje vrednostnih papirjev zunaj postopka s prevzemno
ponudbo – 1/12/č
Med prevzemno namero in prevzemno ponudbo – 4/23/vo
Neobjava prevzemne ponudbe – 6/16/č
Neobjava prevzemne ponudbe – 20/20/vo
Položaj prevzemnika ob prevzemu gospodarske družbe – 2/13/č
Posledice kupovanja vrednostnih papirjev po objavi prevzemne
ponudbe – 10/12/č
Prevzemna ponudba in koncentracija – 33/12/č
Prevzemna ponudba oseb iz 76. člena ZPre-1 – 24-25/14/č

(Javno) podjetje – kaj je to? – 22/10/č

Petra Ferk
Javno podjetje med gospodarsko družbo in osebo javnega
prava – 34/I/pril
Kapsule izvlečka česna v prahu niso zdravilo – 47/31/č
Odgovornost države za zakonito delovanje naročnikov na področju javnega naročanja – 15/11/č
Varnost v zračnem prometu in pravo – 46/17/č

Andrej Ferlinc
Spolno dejanje – izhodišče kriterijev za opredelitev pojma v
kazenskem pravu – 7-8/16/č

Katja Filipčič
Časovna odmerjenost učinkov kaznovanja v KZ-1 – 46/XIV/pril
Predlog zakona o preprečevanju nasilja v družini – 48/8/č

Zvonko Fišer
Kako odločajo ustavna sodišča – 22/30/č

Benjamin Flander
Miodrag Đorđević
Nova ureditev izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika
(pravne osebe) po insolvečnem zakonu – 49-50/I/pril

Domišljija rablja in ječarja – 41-42/IV/pril
Kontrapunkt varnosti in dostojanstva – 19/35/prik
Mi, »dobri Evropejci« … – 11/8/č
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Damijan Florjančič

Šime Ivanjko

Mladoletni storilci kaznivih dejanj v kazenskopravnih sistemih
različnih držav – 38/30/č
Spremembe obtožnice v kazenskem postopku – 21/17/č

Delavci izbrisanih družb brez neizplačanih plač – 5/10/č
Kakšno odločitev lahko pričakujemo od Ustavnega sodišča –
22/8/č
Kreativni prispevek portoroških srečanj – 20/3/uv
Moč je v avtoriteti in kompetenci – 27/17/č
Nekreativna pravna stroka – 9/I/pril
Zavarovalno pravo – 31-32/36/prik

Harij Furlan
Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj – 13-14/19/č

G
Natali Gak
Pravičnost prava in politika pravičnosti – 11/30/č

J
Tone Jagodic

Vladimir Gavran

Avtonomno pravo športnih organizacij in pravice športnikov –
28/8/č
Darilna in sponzorska pogodba z davčnega vidika – 38/20/č
Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške
sodne prakse – 5/8/č

Zakonska ureditev dopolnilnega dela z vidika ustavne pravice do
svobode dela – 29-30/20/č

Boris Jagodič

Eva Godina Jalen

DDV in storitve javnega podjetja pri izgradnji sredstev v upravljanju – 18/7/č

Aleš Galič
Za reformo revizije v pravdnem postopku – 43/I/pril

Še o odobritvi zdravljenja v drugi državi članici EU – 38/13/mn

Mateja Golja
Ali bo postopek za pridobitev dovoljenj za zaposlitev tujcev
hitrejši? – 36/22/č
Tujcem omogočen lažji vstop na slovenski trg dela – 45/21/č
Zaostritev pogojev za samozaposlitev tujca in druge novosti s
tega področja – 43/19/č

Primož Gorkič
Best evidence rule – v slovenskem kazenskem procesnem
pravu? – 39-40/23/č
Nekatere posledice ustanovitve evropskega javnega tožilca –
48/20/č

Maja Gornik
Pokojninska zavarovanja – 21/9/č
Pomen police življenjskega zavarovanja – 4/16/č
Prijavna dolžnost in osebni podatki v zvezi s sklenjeno zavarovalno pogodbo – 11/18/č
Sprememba zavarovalne premije med trajanjem zavarovanja –
49-50/10/č

Anita Goršek
Stalna prisotnost enega od staršev med hospitalizacijo – otrokova pravica – 12/20/č

Mato Gostiša
Kritični pogled na novelo ZSDU-B – 26/I/pril
Neustrezna ureditev odpovedi iz poslovnih razlogov in reševanje
presežkov delavcev – 12/I/pril

Črt Jakhel
Življenje po NKBM – 47/3/uv

Matjaž Jan
Stečajni postopek – 21/22/vo

Marjan Jarkovič
Problematika postopka za ustanovitev novih občin oz. sprememb
njihovih območij – 13-14/23/č

Hinko Jenull
Kako smo z dr. Virantom v oslovski klopi preurejali plače –
7-8/35/č
Kapitulacija – 28/31/č
Ko gorijo le še sveče – 49-50/43/č
Kritika predloga novele ZKP-H in ZDT-D – 1/8/č
Nepredvidljive posledice interventnega pripravniškega zakona –
13-14/6/č
O absolutnem zastaranju pregona prekrškov – 27/II/pril
O normativnem onesnaženju okolja ... v Butalah in širše –
35/35/č
Odmevi na tožilski poti – 12/18/č
Pravna asistenca d. d. in Sodniške storitve s.p. – 15/39/č
Pravosodje med priznanjem in ponižanjem – 44/3/uv
Prekrški – med elito in bagatelo – 19/3/uv
Prve odškodnine žrtvam kaznivih dejanj – 35/19/č
Teater – 22/35/č
Tišina, snemamo – 41-42/43/č
Tožilska pot – 10/10/č

Alenka Jerše
Božo Grafenauer
O pooblastilih uradnim osebam za vodenje in odločanje v upravnih postopkih v občinah – 41-42/21/č

Korak nazaj pri varstvu osebnih podatkov – 29-30/13/č
Res potrebujemo nove povezane zbirke o zapornikih? – 11/22/č
Schengenski informacijski sistem – vrata v EU – 39-40/I/pril

Peter Grilc

Franci Ježek

Pol stoletja Rimske pogodbe – identiteta in vrednote – 11/6/č

H

Analiza regresivne davčne stopnje – 28/11/č
Delovanje imenskih strežnikov ISP kot nelojalna konkurenca –
5/15/č
Prenovljeni predlog novele ZPDI – 36/21/č

Beti Hohler

Dušan Jovanovič

(Med)narodno pravo – 19/44/inf
Dejanja vojakov v mirovni operaciji ZN – 49-50/34/č

Sprememba Druge (kapitalske) direktive EU – 11/9/č
Veliki komentar ZGD-1 – 10/30/prik

Bogomir Horvat

Miha Juhart

Odškodninska odgovornost odvetnikov za strokovno napako –
5/6/č

Ali je oseba javnega prava (država, občina) lahko obvladujoča
družba dejanskega koncerna? – 39-40/14/č
Pravna ureditev nepremičnin – 33/32/prik
Pravo mednarodne prodaje – 2/30/prik

I
Albin Igličar
Na rob določilom o veljavi in uporabi zakona – 31-32/18/č

Jože Ilc

40

Maja Jurić
Kaj je narobe s Filmskim skladom RS – javnim skladom? –
47/17/č

Ugotovitev vrednosti spornega predmeta in revizija – 19/13/č

K

Irena Ilešič Čujovič

Sabina Kač

Vračanje nepremičnin (še vedno) buri duhove – 37/7/č

Arbitraža v novem zborničnem sistemu – 20/9/č
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Ian Kain

Mitja Kocmut

Dopustnost omejevanja najemnine za stanovanja v zasebni lasti
– 9/6/mn

»Rešitev« konkurenci škodljivih združitev in prevzemov – realna
možnost ali fikcija? – 15/I/pril
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – drugi del – 43/22/zap
V keho z direktorji – inkriminacija kartelov – 35/22/pril

Marko Kambič
Pravotvornost v evropski zgodovini – 29-30/35/č

Neža Kogovšek

Aleksander Karakaš

Ustavni zakon o izbrisanih – še ena diskriminacija – 47/19/č

Še o usodi gradiva iz predkazenskega postopka kot kamnu spotike kont roverznega koncepta – 16-17/18/mn

Mateja Končina Peternel

Darko Kastelic

Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo
– Odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve – ex tunc ali ex
nunc učinki? – 44/7/č

Obračun plače invalidu – 41-42/30/vo
Pravice iz invalidskega zavarovanja samostojnega podjetnika –
24-25/22/vo

Igor Kaučič

Kristijan Anton Kontarščak
Presečni dan pri upravičenjih, ki izvirajo iz delnice – 4/12/č

Evropsko pravo človekovih pravic – 24-25/32/prik

Franc Kopše

Bećir Kečanović

Iz »neskončnih« v »končne« denarne izvršbe – 5/12/č
Sodni referent in strokovni sodelavec v izvršbi – korak naprej? –
23/10/č

Nedovoljen vpliv predstojnika na uradno osebo – 27/23/č
Policijske odločitve diskrecijske narave – 15/19/mn
S Pogumom za dostojanstvo delavcev – 39-40/36/č
So prisilni ukrepi zasebnih varnostnikov pomanjkljivi? –
43/16/mn
Spoznavni vidik policijske diskrecije – 23/13/č
Začetek veljavnosti predpisov – 36/18/mn
Že imate svojega zasebnega detektiva? – 7-8/12/č

Miha Kerin
Ali je ZPOMZO implicitno predpisoval obrestovanje obresti? –
47/14/č

Erik Kerševan
Da, prvostopenjska odločba se res lahko izpodbija v upravnem
sporu – 21/14/mn
Položaj drugostopenjskih upravnih organov v novi ureditvi upravnega spora – 13-14/12/č
Vpliv ZUS-1 na odločanje upravnih organov po ZUP – 4/7/č

Robert Kleindienst
Bolj kot tuje konkurence bi se morali bati samih sebe –
13-14/40/č
Borzni baloni in »teorija večjega bedaka« – 22/36/č
Cena garancije – 37/36/č
Če že pada, je dobro vsaj vedeti, zakaj – 11/36/č
Česa se lahko naučimo od največjih investitorjev (1. del) –
28/32/č
Česa se lahko naučimo od največjih investitorjev (2. del) –
29-30/40/č
Dežela specifičnih naložb – 39-40/44/č
Kdaj se borze sesujejo? – 6/32/č
Kdo je lahko dober kontrolni lastnik? – 48/36/č
Kje ste, zmerni vlagatelji? – 3/36/č
Na osnovi česa ste pa plačani? – 34/36/č
Odgovornost medijev pri borznih balonih in zlorabah – 19/40/č
Cena domačih delnic – 45/36/č

Janez Klemenc
ZVOP-1 in pravni interes dedičev – 4/23/vo

Alenka Klemenčič
Bistveno je načelo zaupnosti – 43/39/č

Goran Klemenčič
Ko »klasične« policijske metode prerastejo ustavne okvirje –
5/18/č
Zakon o varstvu osebnih podatkov s komentarjem – 3/32/prik

Gregor Klun
Malo denarja, malo muzike – 9/14/č
Peer to peer (P2P) – 39-40/21/č

Saša Kmet
Delo v korist skupnosti in socialni treningi kot obliki odgovora
na kriminaliteto – 24-25/II/pril
Dosmrtni zapor – družba prezira? – 41-42/X/pril
Pomanjkljivosti zakonske ureditve kaznivega dejanja detomora? –
38/18/č

Rajko Knez
Pozabljena izvorna vloga Evropske komisije – 3/22/pril
Prenos denarnih terjatev, ki izhajajo iz pogodb – 44/34/zap
Za »Radbruchove« študente – 27/3/uv

Štefka Korade Purg
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij (drugič)? – 15/17/mn

Boštjan Koritnik
»Zelena« odločitev Vrhovnega sodišča ZDA – 16-17/31/č
Administrativna razbremenitev – 20/30/č
Aktivna vloga predsednika – 49-50/37/č
Ali potrebujemo evropsko pogodbeno pravo? – 18/27/č
Besede za invalide – 15/44/inf
Blog na blog palača – 1/36/inf
Carinska uprava RS – 12/40/inf
Če nimaš spama, ne obstajaš – 2/40/inf
EUekspres – 41-42/48/inf
Evidenca trga nepremičnin – 47/40/inf
E-vpisi, e-vročanje … – 21/34/inf
Evropsko kazensko pravo – daleč za obzorjem – 19/33/č
Index Prohibitorum – 11/40/inf
Inflacija prekrškov – 20/24/č
Institut družinskega pomočnika – 33/34/č
Izberimo si dacarja – 22/40/inf
Izločeni Romi in zasvojenci – 19/34/zap
Izvršba in zavarovanje po novem – 9/34/zap
JAPTI v novi preobleki – 18/40/inf
Javno-zasebno partnerstvo – 7-8/34/zap
Je več zlorab ali le prijav? – 29-30/44/inf
Kako klicati ceneje – 35/40/inf
Končno s predsednikom – 26/30/č
Kratko in jedrnato iz EU – 43/40/č
Kvote za zaposlovanje invalidov – 13-14/38/zap
Mali ljubljanski kapitalisti – 44/44/inf
Menedžerski pristopi v sodstvu – 19/38/inf
Mobbing – 46/36/inf
Mozaik pravniških društev na spletu – 13-14/44/inf
Na ministrstvih manj zaostankov – 37/34/č
Na MP razmišljajo o pripombah – 18/21/č
Na poti v ohromitev – 7-8/24/odl
Nova davčna zakonodaja – 4/32/prik
Nove spletne možnosti US – 3/40/inf
O diskriminaciji ni dvoma – 4/40/inf
Odgovornost pri javnih naročilih – 23/30/zap
Odločite se za stažiranje – 31-32/44/inf
Odločitve evropskega ombudsmana – 9/40/inf
Ogroženi kadilci – 31-32/38/in
Okoljske človekove pravice – 45/40/inf
Osebna inflacija – 38/40/inf
PDL – Nova stara predsednica – 15/33/zap
Portal javnih naročil – 43/48/inf
Poslovne informacije – 48/40/č
Posodobitev gospodarskega prava – 21/28/č
Pot k finančni inteligenci – 36/40/inf
Pravni inštituti z enimi vrati – 10/40/inf
Pravniki blogerji – 33/40/inf
Predsedovanje na spletu – 49-50/48/č
Reši ga! – 21/40/inf
Slabši, a še vedno prvi – 24-25/29/č
Sladka petdesetletnica – 16-17/44/inf
Slovensko društvo za evropsko pravo – 15/34/zap
Sodbe sodišča ES – 39-40/33/odl
Sodbe sodišča ES – 41-42/32/odl
Sodbe sodišča ES – 43/34/odl
Sodbe sodišča ES – 44/32/odl
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Sodbe sodišča ES – 45/28/odl
Sodbe sodišča ES – 46/25/odl
Sodbe sodišča ES – 47/30/odl
Sodbe sodišča ES – 48/30/odl
Sodbe sodišča ES – 49-50/32/odl
Sodna poravnava ministrstva brez pravnega temelja – 23/25/č
Spletna identiteta EU – 39-40/48/inf
Spletno oko – 20/36/inf
Sprejeti predlog ZTFI – 18/34/č
Še lažje do dokumentov EU – 23/36/inf
Še o diskriminaciji – 6/36/inf
Terminološka zbirka EU – 26/36/inf
Težava je nezaupanje – 39-40/42/zap
Umetna (pravna) inteligenca – 7-8/30/č
Umiranje na obroke – 4/26/zap
Virtualne knjižnice – 27/36/inf
Vsako leto manj ovir – 34/40/inf
Za lažjo zamenjavo banke – 24-25/40/inf
Za tiste, ki težko poskrbijo sami zase – 12/31/č
Zaposlovanje in delo tujcev – 12/34/č
Zdaj tudi EUTube – 28/36/inf
Zdravljenje čez mejo – 7-8/40/inf
Zemlja in nebo – 37/40/inf
ZPre-1 z uvodnimi pojasnili – 11/32/prik
Zmagajo smeli – 45/34/zap

Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti
– 33/8/č

Janez Kranjc
Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno (spodobno) – 45/6/č
Trije B-ji reforme pravnega študija – 38/3/uv

Vesna Kranjc
Omejevanje pravnega varstva v nasprotju s cilji javnega naročanja – 44/14/č

Katarina Krapež
Pravni smerokaz za uporabnike novih tehnologij – 28/28/prik

Mateja Krivec
Živahno dogajanje med predsedovanjem na civilnem področju –
49-50/13/č

Matevž Krivic

Damjan Korošec

Kako je državi uspelo odgnati odvetnike od azila – 3/3/uv
Nazorsko uravnotežiti, strokovno in »osebnostno« okrepiti –
24-25/21/č
Nova varuhinja in otroci v zaporu – 12/19/č
Policija dala lekcijo varuhinji – in Ustavnemu sodišču – 21/20/č
Politični zločin, ne »administrativna napaka« – 9/21/č
Predlaganje ustavnih sodnikov prehaja v roke pravnika dr. Türka
– 44/6/č

Temeljno o splošnem pojmu kaznivega dejanja – 46/VI/pril

Bojan Kukec

Jože Korpič

Ameriški sodniki in slovenski mediatorji – 37/32/č
Basni iz sodnih logov – 9/33/prik
Odvetniška šola in skupščina OZS – 15/35/zap
Življenje v odvetništvu – 22/31/prik

Odvzeta pravica do pritožbe, tudi pred Ustavnim sodiščem RS! –
16-17/15/č

Etelka Korpič - Horvat
Delo gospodinjskega pomočnika ali gospodinjske pomočnice –
34/20/č

Drago Kos
Preprečevanje ali pospeševanje korupcije? – 16-17/3/uv
Včeraj so se učili na našem napredku, danes na naših neumnostih – 38/6/č

Ervin Kosi
Potrebe po novem sistemu kriznega upravljanja v RS – 34/18/č
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – 4/18/č

Žiga Kosi
Zakon o trgu finančnih instrumentov – izziv slovenskega trga
kapitala – 31-32/3/uv

Jaka Kosmač
ESČP – upanje in sivi lasje – 13-14/34/zap

Mojca Kunšek
Boniteta – 38/I/pod
Davčna bilanca 2007 – 48/I/pod
Davčne olajšave v 2007 – 44/24/pod
Izpolnitev davčne obveznosti umrlega davčnega zavezanca in
dedovanje – 41-42/26/pod
Obdavčitev novoletnih daril in božičnice – 46/I/pod

Janez Kušar
Še o Zakonu o občinskem redarstvu – 4/22/č

L
Roman Lavtar
Zakon o občinskem redarstvu – 2/19/č

Alenka Leskovic

Poravnavanje v kazenskih zadevah po ZKP – 10/19/č

Deus ex machina – 18/35/č
Gradova devetina – 48/35/č
Izolska šola – 5/35/č
Kamnolom – 11/35/č
Pacient bo kralj – 23/31/č
S 500 členi nad nezmožnost plačila – 36/35/č
Šturmov credo? – 44/38/č
Zalarjevih ducat let – 29-30/38/č

Polona Kovač

Jernej Letnar Černič

Pravna sredstva zoper davčno odločbo – 16-17/9/č
Pravni vidiki informatizacije upravnih storitev v projektu OneStopGovernment – 18/14/č
Spoštovanje materialne zakonitosti v upravnem postopku –
23/8/č
ZUS-1 z uvodnimi pojasnili – 29-30/36/prik

Meddržavni spor zaradi gradnje celulozne tovarne – 20/23/č
Pripravljajo se temeljna načela mednarodnega investicijskega
prava – 39-40/38/č
Prve obsodbe Posebnega sodišča za Sierro Leone – 33/28/č

Blaž Kovač
Pozor visoka napetost – smrtno nevarno! – 20/17/č
Premislek o EU ob dnevu človekovih pravic – 48/14/č

Jožef Kovač

Peter Lipoglavšek

Hišna preiskava odvetniške pisarne – neobičajna stališča sodne
prakse – 2/17/č
Neobičajna stališča Vrhovnega sodišča glede pravic osumljenca
v predkazenskem postopku – 26/17/č

Do kdaj lahko potencialni oče umakne soglasje k postopku
zunajtelesne oploditve? – 22/26/č
Učinkovitost ugotavljanja odgovornosti za smrt pacienta –
26/25/č
Varstvo, vzgoja in stiki – poudarjena skrbnost države –
16-17/29/č

Nina Koželj

Nataša Logar

Kaj je izvirnik listine? – 31-32/12/č

Črka ü, ñ, ć = glas i, nj, č – 46/29/č
Drugostopni ali drugostopenjski? – 24-25/33/č
Evro ali euro – pogled slovenistke – 1/29/č
Iz naslova prodaje – 4/33/č
Izpovedba ali izpoved? (1) – 33/33/č
Izpovedba ali izpoved? (2) – 34/33/č
Kaj imata skupnega delovnopravni nasvet in trisobno stanovanje?
– 21/33/č

Blaž Kovačič

Urška Krajšek
Uveljavitev lastniškega zemljiškega dolga kot ene izmed oblik
zavarovanja plačil – 45/9/č

Jerca Kramberger
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Kdo toži koga, ko je prvih in drugih več? – 23/29/č
Kdo toži koga? – 22/33/č
Ko je priča moški – 5/33/č
Ko stopijo v veljavo okoliščine posebnega značaja in narave –
27/29/č
Korpus je zakon I. – 11/33/č
Korpus je zakon II. – 12/33/č
O oklepaju in (skoraj nič) o vejici – 15/37/č
O vrinjenih stavkih in (skoraj nič) o vejici – 13-14/37/č
Ostali ali drugi členi zakona? – 18/33/č
Po zaslugi ali zaradi? – 19/37/č
Pogodba o avtorskem delu (I.) – 2/33/č
Pogodba o avtorskem delu (II.) – 3/33/č
Pogodba, v kateri ... ali pogodba, kjer ...? – 31-32/37/č
Pravni ali *praven – 6/29/č
Preglednost dolgih povedi – 26/29/č
Rokovati s čim – 10/33/č
Sodba v imenu ljudstva – 41-42/41/č
Sodnik je kriv ali Kriv je sodnik? – 16-17/37/č
Štiri slovnične – 9/33/č
Tekom postopka ali med postopkom? – 20/29/č
Tožnik trdi, da eno deko pa sigurno ima – 7-8/33/č
Zakonski ali zakonit(i)? – 43/41/č
Zločin, hudodelstvo, kaznivo dejanje – 47/33/č
Zoper in proti – 39-40/41/č

Matija Longar
Obrnjeno dokazno breme v kazenskem postopku – 1/26/č
Odgovornost držav za kršitve EKČP, nastale zunaj njihovih meja
– 3/29/č

Maja Lubarda
Kako zaščititi izum – 44/36/prik

Avtorsko kazalo

Kako tvegan je Tvegani kapital? – 16-17/40/č
Kje so razlogi za vrtoglave rasti balkanskih delniških trgov –
7-8/36/č
Koliko stane en novinarski glas? – 33/36/č
Nadzor, ki to ni – 44/39/č
Nepremičninski trg v Sloveniji – začetek konca rasti? – 1/32/č
Skrbni pregled podjetja ali iskanje mačka v žaklju – 20/32/č
Superbanka – 47/36/č
Škrjanček s skrhanim glasom – 41-42/44/č

Danijela Mišič
Osebnostnopravne dileme po 21. členu ZRIPS – 24-25/17/č

Klemen Mišič
Zbirka mnenj IP s področja zdravstva za leto 2006 – 6/28/prik

Miha Modic
Slovenian Law Review – 6/27/prik

Miroslav Mozetič
Oblast, oblast, oblast – 4/35/č
Odnos med vejami oblasti vprašanje bontona?! – 7-8/9/č
Zakonodajni referendum po 13. januarju 2007 – 13-14/21/č

Polona Mozetič
Ekonomska neenakost in kriminaliteta – 3/31/zap
Izhodišče za nov model kazenskega postopka – 13-14/36/prik
Razmislek o implementaciji Rimskega statuta – 37/17/č
Kaznivo dejanje terorizma v osnutku KZ-1 – 48/18/č

Damjan Možina

Pokrajina ali druga raven lokalne samouprave – 3/17/č

Odgovornost upravljavca gostinskega lokala za ravnanje varnostnika – 41-42/11/č
Stvarno pravo – 27/27/prik

Majda Lušina

Andreja Mrak

Izvršitev začasnih odredb – 6/VII/pril

Dajanje osebnih podatkov kupca izterjevalcu – 28/21/č
Državna meja, tujci in schengenski pravni red – 36/32/prik
Fotografiranje ljudi v zaprtih javnih prostorih – 35/25/č
Ime in lokacija osebnega zdravnika – 31-32/29/č
Izročanje zdravstvene kartoteke specialistu – 24-25/27/č
Osebni dokument pred vstopom na nogometno tekmo –
33/27/č
Podatki o zdravstvenem stanju delavcev – 27/21/č
Posredovanje podatkov o pacientu brez dokazila o pooblastilu –
34/25/č
Posredovanje poročil CSD policiji – 36/28/č
Pošiljanje seznama lastnikov stanovanj gradbenemu podjetju –
29-30/28/č
Pregled službenega računalnika sodelavca – 27/21/č
Pridobivanje osebnih podatkov za premoženjski cenzus družine –
38/25/č
Razkritje prijavitelja prekrška – 34/25/č
Razpolaganje z neobjavljeno telefonsko številko – 31-32/29/č
Seznam stanovalcev in zapisnik zbora lastnikov – 29-30/28/č
Seznam zdravnikov kot osebni podatek – 24-25/27/č
Snemanje javnih površin – 26/24/č
Ugotavljanje identitete kupca alkohola – 28/21/č
Varovanje osebnih podatkov pri storitvah GPS naprav – 38/25/č
Vpogled v tožbo delavca – 26/24/č
Zmanjšanje obveznosti za manjša podjetja – 35/25/č

Maja Lukan Lapornik

M
Tea Malart
Uporaba izjav obdolženca iz predkazenskega postopka –
28/15/č

Janko Marinko
Kritična točka kazenskega postopka – 22/I/pril
Primerjati jabolka in die Äpfel? – 6/14/č

Dominika Marolt Maver
Pripombe k predlogu zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom – 41-42/18/č

Anamarija Patricija Masten
Evropska uredba – njen pomen in vpliv v nacionalnem pravu –
3/22/I

Tomaž Mavri
Neprimerno izražanje v odvetniških vlogah – 24-25/12/č
Projekt Lukenda – res prava rešitev za odpravo sodnih zaostankov? – 16-17/13/č
Zastaranje odškodninskih terjatev za nepremoženjsko škodo –
46/8/č

Jože Mencinger
Iz BS spet NBS? – 4/3/uv
KAD-u Triglava ne bi zaupal – 37/3/uv
Kje so meje uspešnosti? – 26/3/uv
Sindikalni protesti in sezuvanje čevljev – 46/3/uv

Tina Metelko
Protikonkurenčni sporazumi za dosego splošnih javnih interesov
držav članic – 10/VII/pril

Drago Mežnar
Socialno partnerstvo in fleksibilnost trga delovne sile – 6/21/č

Jure Mikuž
Ah, ta inflacija ... – 36/36/č
Brez tobaka k višji rasti bruto domačega proizvoda? – 26/32/č
Določanje ekonomske vrednosti podjetij – 23/32/č
Jeklo se kuje, dokler je vroče – 10/36/č

Breda Mulec
(Ne)učinkovitost koriščenja sredstev kohezijskega sklada –
38/16/č
Izzivi EU na področju okolja – 15/24/č
Izzivi EU v energetiki – 2/21/č
Nova kohezijska politika EU ni kos starim izzivom – 23/16/č
Slovenska pokrajinska zakonodaja – 21/13/č
Ureditev predstavništva Slovencev v zamejstvu in po svetu v DZ
– 12/23/č
Varstvo manjšin ob predsedovanju Slovenije EU – 16-17/16/č
Večji poudarek na družbeni odgovornosti podjetij – 28/13/č

Jasna Murgel
Sprejeta Konvencija ZN o pravicah invalidov – 1/19/č

Aleksij Mužina
Javna naročila (pravnih) storitev v luči sodbe Sodišča ES An
post – 46/11/č
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Irena Peterlin
O mednarodnem pravu, STO in iskanju rešitev – 45/32/prik

Aleš Novak
Dosmrtni zapor na trhlih temeljih – 41-42/VI/pril

Marko Novak
Še o diskrecijski izbiri vlog za ustavnosodno presojo – 9/16/č

Boris Nusdorfer
Inflacija nas lovi – 43/44/č
Spremembe Zakona o varstvu potrošnikov so pred vrati –
43/6/č
Zakon o varstvu potrošnikov v luči vsakodnevne prakse –
36/6/č

Vlasta Nussdorfer
Za skupen seznam zagovornikov za mladoletnike – 24-25/VII/pril

O
Nuša Orel
Posebni primeri plačilnega naloga – 13-14/14/č

Dragan Petrovec
Babilona in Mojzes – 16-17/34/prik
Dr. France Bučar: Na novih razpotjih – 15/36/prik
Kazensko pravo in kriminologija – 43/18/č
Meje lojalnosti – 41-42/IX/pril
Od lilije do davidove zvezde – 34/3/uv
Strah in pogum – 12/3/uv

Rajko Pirnat
Izstop iz brezimnosti – 2/29/prik/mn
Upravno procesno pravo – 26/28/prik

Slavi Pirš
Usklajevanje plač z inflacijo – 34/23/vo

Viktor Planinšec
Medicina in pravo v Mariboru – 9/24/zap
Ureditev »alternativne medicine« – zakon o zdravilstvu v usklajevanju – 10/6/č

Nina Plavšak

P
Marijan Pavčnik

Peter Podgorelec

Cerarjev pravni mozaik – 47/32/prik
Pokončnost ustavnega sodišča – 22/19/č
Etika in pravo – 45/3/uv

Osnovni kapital in varstvo upnikov ter družbenikov – 5/30/prik
Pridobivanje poslovnih deležev povezanih družb – 48/24/vo

Tomaž Pavčnik

Menedžment in kolektivni delovni spori – 33/31/prik

Ali je internet medij? – 3/35/č
Birokratska preganjavica – 45/35/č
Božanska komedija – 16-17/39/č
Ideologija kulture povprečnosti – 10/35/č
O mejah svobode umetniškega ustvarjanja – 19/24/pril
Sudija, lopove! – 38/35/č
Svetovni nazor – 31-32/39/č
Tu domuje hišni red – 24-25/35/č
Živel mesec maj! – 20/31/č

Marko Pavliha

Jernej Podlipnik
Mitja Podpečan
Vas ta trenutek preiskujejo? – 7-8/18/č
Veliki brat je v vaši pisarni (2) – 19/31/č

Peter Pogačar
Dodatno pokojninsko zavarovanje za gasilce – 7-8/21/vo

Janez Pogorelec
E-demokracija iz klobuka? – 45/11/č

Arbitražna in sodna zavarovalna praksa – 35/32/prik
Déja vu sprememb cestnega prevoznega prava – 44/19/č
Dr. Šime Ivanjko: Pravo je več kot pravo – 48/32/prik
Ne Haag, le sosed bo mejak! – 33/3/uv
Postanimo e-demokracija! – 43/13/č
Svetovni dan pomorstva: čas za modro pravno zaskrbljenost! –
37/6/č
John Grisham dvajsetič: Igranje za pico – 45/31/prik

Andrej Pohar

Peter Pavlin

Ali ZUS-1 pozna tožbo zoper odločbo upravnega organa prve
stopnje? – 20/12/č
Za moratorij na nove predpise – 23/6/mn

Prva pozitivna sodna presoja Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja – 18/25/č
Brezimni uradniki (replika na PP 48/2006) – 1/27/mn

Priprta vrata revizije (1.) – 34/9/č
Priprta vrata revizije (2.) – 35/12/č

Ada Polajnar - Pavčnik
Prevozno pravo – 21/31/prik

Irena Polak Remškar

Jernej Potočar

Mirko Pečarič

Ali naj bo sodnik tudi vročevalec? – 11/3/uv

»Dajte Bogu, kar je božjega, in cesarju, kar je cesarjevega« (Mr
12, 13–17) – 2/6/č
Nedopustna širitev pristojnosti zasebnih detektivov – 27/13/č
Stvarno premoženje države in »gospodarnost« upravljavcev –
6/10/č
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij
(dodatno pojasnilo) – 18/13/mn
ZIN-A – poseg ministra za upravo v samostojnost inšpekcij? –
11/20/č

Maja Potočnik

Barbara Perne

Metka Potopnik

K tezam novega izvršilnega postopka – 19/6/č

Zbirka nagrad je popolna – 22/29/zap

Vili Perner

Saša Prelič

Slovenska revizijska stroka na razpotju – 31-32/13/č

Pravne posledice prodaje dolžnika kot pravne osebe na ločitvene pravice – 3/8/č
Zakon o sodnem registru z uvodnimi pojasnili – 39-40/39/prik

Matej Perpar
Razpolaganje oškodovanca s predlogom za pregon – 33/19/č

Boštjan Petauer
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Novela Zakona o prevzemih – 48/3/uv

Davčna reforma – korak v pravo smer, a premajhen – 1/3/uv

Ali je prekinitev postopka ena izmed možnosti za konec postopka javnega naročanja – 39-40/16/č
Odprava računskih napak v ponudbenih dokumentacijah –
33/14/č
Praktični vidiki uveljavitve portala javnih naročil – 27/9/č
Sprememba zakonodaje na področju revizije postopkov javnega
naročanja – 24-25/6/č

Krešo Puharič
Arbitražno pravo in praksa v Srednji in Vzhodni Evropi –
22/32/prik
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R
Radivoj Radak
Pravice tujcev na Zavodu za zaposlovanje RS – 19/23/vo

Mateja Radej Bizjak
Alternativno reševanje sporov v zvezi z malomarnim zdravljenjem
s poudarkom na mediaciji – 11/I/pril
Odškodninska odgovornost države zaradi čakalnih dob v zdravstvu – 36/I/pril
Pravočasen dostop do zdravstvenega varstva – 37/28/č

Borut Radolič
Preizkus terjatve – 7-8/21/vo

Barbara Rajgelj
Pogodba in njene kršitve kot zgodovinsko spremenljiva stalnica
– 23/28/prik

Slobodan Rakočević
Strokovni izpiti v državni upravi: da ali ne? – 33/11/č

Nina Rampret
Evropski varuh človekovih pravic – 44/24/pril

Andraž Rangus
Dodatno pokojninsko zavarovanje v luči sodb Sodišča ES –
7-8/14/č
Reforme dodatnega pokojninskega zavarovanje – 21/11/č

Boštjan Rejc
Informacijska tehnologija in/ali pravica do naravnega sodnika –
3/14/č

Miha Remžgar
Hora legalis na »horuk«? – 23/27/č

Ciril Ribičič
Atenski maraton konstitucionalistov – 24-25/30/č
Črn dan za človekove pravice – 1/17/č
Majhen korak v pravo smer – 9/3/uv
Med slovensko in evropsko ustavnostjo – 4/27/zap
Ustava za Evropo in varstvo človekovih pravic – 44/I/pril

Darja Roblek
Zastaranje kazenskega postopka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe – 7-8/VII/pril

Janja Roblek
Sodniške plače – drugi krog – 22/3/uv

Vitko Roš
Pravniki na Devinskem gradu – 22/34/zap
Spet na Ljubljanici – 38/32/zap

Jernej Rovšek
Ombudsman za prihodnje generacije – 48/16/č

Mojca Rupnik Vičar
Shranjevanje in registracija oporoke – 45/16/č
ZBan-1: Novi Zakon o bančništvu – 3/15/č

S
Vasilka Sancin
Reševanje mejnih sporov s pomočjo tretjega – 43/38/č
Temelji mednarodnega prava – 46/27/prik

Nina Scortegagna
Delo notarja pri spremembi sedeža, firme ali dejavnosti v družbi
z omejeno odgovornostjo – 38/10/č
Izvajanje 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
29-30/15/č
Overitev mladoletnikovega podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
– 26/12/č

Liljana Selinšek
Evropske omejitve kazni izgona tujca iz države – 3/22/č
O odgovornih osebah, pravnih osebah in samostojnih podjetnikih
jih ter njihovih prekrških – 19/16/č
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja – 16-17/36/prik
Pranje denarja – 34/32/prik

Avtorsko kazalo

Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah –
18/30/č
Zloraba položaja ali pravic s strani »lastnikov« pravne osebe –
45/19/č

Miloš Senčur
Imenovanje podžupana – 46/15/č
Novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) – 28/6/č

Petra Sešek
Evropski dokazni nalog – 31-32/VI/pril

Saša Sever
Novela v »primežu« javnega mnenja – 16-17/7/č

Špelca Sever Mlinarič
EU: ugovor, temelječ na ugledu predhodne znamke – 4/14/č

Sonja Sikošek
Predlog Zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom –
33/16/č

Sergej Simoniti
Solventnost II ali nov pristop k zavarovalništvu – 29-30/3/uv

Nataša Skubic
(Ne)ekonomičnost pravnega jezika – 29-30/38/č
Dedovanje – 13-14/38/č
Delo in zaposlitev – 20/30/č
Denarna kazen – 19/38/č
Dopust, počitnice, prosti dnevi … – 24-25/34/č
Evropska skupnost in Evropska unija – 31-32/38/č
Evropski parlament – 46/30/č
In ter ali – 27/30/č
Institucialni okvir Evropske unije – 45/34/č
Izgon tujca iz države – 22/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih I. – 9/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih II. – 10/34/č
Latinizmi v angleških pravnih besedilih III. – 11/34/č
Lizbonska pogodba – 49-50/42/č
Načelo primarnosti prava Skupnosti – 39-40/42/č
Neposredna uporaba prava Skupnosti – 38/34/č
Neposredni učinek prava Skupnosti – 37/34/č
Obtožni akt in obtožba (I.) – 1/30/č
Obtožni akt in obtožba (II.) – 2/34/č
Pogodba o Ustavi za Evropo in Reforma – 34/34/č
Posvojitev – 18/34/č
Pravna praznina – 16-17/38/č
Premoženje – 12/34/č
Priča in pričanje – 5/34/č
Priposestvovanje – 3/34/č
Pripravništvo in vajeništvo – 21/34/č
Prisluškovanje – 7-8/34/č
Prosti preudarek – 26/30/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (1) – 41-42/42/č
Sekundarni viri prava Evropske skupnosti (2) – 43/42/č
Splošna načela prava – 44/37/č
Spor majhne vrednosti in vrednost spornega predmeta –
28/30/č
Svet Evropske unije – 47/34/č
Svet Evropske unije in Evropski svet – 48/34/č
Širitev in članstvo v EU – 35/34/č
Ugovor – 6/30/č
Ustanovitvene pogodbe – 33/34/č
Viri prava Evropske skupnosti (1) – 36/34/č
Zapustnik in zapuščina – 15/38/č
Zaslišanje – 4/34/č
Združitev in razdružitev – 23/30/č

Zoran Skubic
Osebni stečaj zdaj! – 6/6/č
ZFPPIPP: Reforma(cija) insolvenčnega prava v Sloveniji –
39-40/12/č

Jorg Sladič
Kaj storiti z zasebnimi izvedeniškimi mnenji in zasebnimi cenitvami? – 43/15/č
Računalniški programi in konkurenčno pravo – zadeva Microsoft
– 39-40/33/č
Zakaj se izpodbija prvostopenjski upravni akt v novem upravnem
sporu – 36/15/č

Maja Smrkolj
Jezikovne raznolikosti v EU in primarno pravo (1) – 18/16/č
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Ničnost uredbe o začasnih odstopanjih v korist Slovenije –
9/27/č
Posamezna vprašanja jezikovne raznolikosti v EU (2) – 19/20/inf
Pristojnost ES za področje patentov in neposredni učinek določb
sporazuma o ustanovitvi STO – 37/25/č

Iztok Starc
Pravna ureditev dežurne službe in službe nujne medicinske
pomoči – 18/10/č
Svobodnjaki, koncesionarji in javno fevdalno zdravstvo – 6/3/uv

Gregor Strehovec
ZTFI – Ali velja tudi za banke – 46/9/č

Igor Strnad
Valorizacija delnih plačil denarne terjatve za povrnitev nepremoženjske škode – 49-50/8/č
Zamuda in zapadlost denarnih terjatev za povrnitev škode –
47/11/č

Š
Blaž Šaloven
Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami –
24-25/8/č

K predlogu osebnega stečaja – 44/12/č
Kazniva dejanja, povezana z osebnim stečajem – 45/18/č
Kombinirani zemljiškoknjižni predlog – 28/12/č
Lastno upravljanje – 48/6/č
Neuspešna vročitev v izvršilnem postopku – 26/7/č
Obrestni del zahtevka po uvedbi evra – 9/9/mn
Odložilni veto na novelo OZ-A – 15/6/č
Pooblastilo notarja po 142. členu SPZ – 35/15/č
Razlastitvi podoben poseg – 10/24/č
Skupna hipoteka – 4/23/vo
Sprememba hipoteke – 6/22/vo
Zadolžnica (zadužnica) – morda tudi pri nas? – 37/10/č
Zamudne obresti po noveli OZ-A, da ali ne? – 34/6/č
Zastavna pravica in squeeze-out – 27/11/č
Zaznamba izvršbe – 6/22/vo

Nevenka Šorli
Lukenda – nov razlog za zavrženje revizije? – 7-8/11/č

Tilen Štajnpihler
Zbornik znanstvenih razprav 2007 – 41-42/39/č

Mojca Štritof - Brus
ZPNačrt – hitra rešitev ali zmaga države nad strokovno javnostjo? – 13-14/3/uv

Dušan Štrus

Matjaž Šaloven

Državni svet potrebuje poklicnega predsednika – 43/11/mn

Tujci in nevarnost za javni red in varnost države – 31-32/II/pril

Mateja Štupar

Nataša Šebenik

Za prijetne nakupe prek spleta – 49-50/18/č

Pravičnost infra legem ali ex aequo et bono v praksi Meddržavnega sodišča in arbitražnih tribunalov – 38/22/pril

Lovro Šturm

Alenka Šelih

Katja Šugman

Kazensko pravo kot zakonsko pravo – 46/II/pril
Koga kandidirati za ustavnega sodnika/sodnico? – 26/19/č

Miha Šercer

Kako raztegljive so pravne norme? – 5/3/uv
Slabo argumentirana odločitev o ENPP – 19/28/č
Vprašanje diskrecije policijskega dela – 13-14/17/č

Vprašanja vročanja v delovnem pravu – 16-17/21/č

Dominika Švarc

Matija Šešok

Človekove pravice so z zamudo le dosegle Irak – 39-40/31/č
Mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem – 7-8/20/č
Mnogo hrupa za zrno pravice – 9/29/č
Pozabljeni afriški narod – 24-25/19/č
Pravo uporabe sile – 13-14/31/č
Sodba »Vukovarski trojici« – 41-42/34/č
Srednja črta in variacije na temo – 43/36/č
Štiri desetletja za Zeleno črto – 29-30/22/č
Začetek sojenja Charlesu Taylorju pred Posebnim sodiščem za
Sierro Leone – 23/15/č

Darilna in prodajna pogodba ter davki – 28/20/vo

Martina Šetinc Tekavc
Stvarna (ne)pristojnost delovnega sodišča – 26/V/pril
ZFPPod ter aktivni in pasivni družbeniki – 9/22/pril

Mitja Širaj
Združevanje denarnih sredstev – 21/6/č

Martina Šket
Pogodba o trgovskem zastopanju – 12/25/vo

Boštjan Škof
Davčna zakonodaja z inovativnimi davčnimi nasveti –
49-50/40/prik

Maja Škontra
Tekmovanje iz pogajanj 2007 – 13-14/35/zap

Jure Škrbec
Dolžnost naznanitve kaznivega dejanja uradnih oseb državnega
organa – 36/30/č
Financiranje javnih projektov – 44/30/č
Generalna usmeritev župana o najemanju določenih odvetnikov
in notarjev za potrebe občine – 29-30/27/č
Izdajanje gradbenih dovoljenj – 44/30/č
Konflikt interesov pri delu javnega uslužbenca – 37/24/č
Posredovanje informacij javnega medijskega zavoda drugim
medijem – 47/29/č
Potek javnega naročanja – 44/30/č
Pravni posli brez predhodnega soglasja župana – 33/25/č
Ravnanja odgovornih oseb v območnih enotah ZZZS – 36/30/č
Ravnanje javnega uslužbenca, ki pomeni konflikt interesov –
48/28/č
Ravnanje uradnih oseb pri postopkih javnih naročil – 39-40/30/č

Miha Šlamberger
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(Bančna) izvršba po evru – 5/14/mn
Ali zemljiški dolg zastara? – 1/11/č
Bančna garancija in ZVKSES – 20/6/č
Črtan 376. člen OZ – 18/6/č
Izbris hipoteke – 5/23/vo

Dan pravosodja – 4. november – 43/3/uv

T
Janez Tekavc
(Ne)odgovornost družbenika za obveznosti izbrisane družbe –
9/22/pril
Novela ZGO-1: spremeniti je treba okoljsko zakonodajo –
26/9/mn
Predlog novele ZGO-1: zakaj so spremembe nujne – 15/14/mn

Andraž Teršek
»Legitimnosti« ni mogoče zakonsko izsiliti – 27/31/č
Arbitrarni poskus uzakonjenja samovolje – 39-40/43/č
Demokracija med nastopači in monopolisti – 34/35/č
Doktrinarno razširjujoče o varuhinjinem delokrogu – 13-14/39/č
Ločena mnenja – obogatitev pravnega mišljenja – 29-30/10/č
O »skrivnostni« obrazložitvi Ustavnega sodišča – 9/35/č
Ob vtisu premikanja mej odvetnikove svobode izražanja –
21/35/č
Politična moč mora zagotavljati vrhovnost ustavnosti! – 1/31/č
Popolna prepoved kajenja ostaja odprt problem – 46/31/č
Pred odločitvijo o ustavnosti državnega zmanjšanja sofinanciranja
MOL – 41-42/9/č
Priprava (močnih) argumentov v vlogah za Ustavno sodišče in
ESČP – 37/14/č
Razumljivo preseganje prepogosto nerazumne neodzivnosti –
43/10/č
Ustavnopravna utemeljitev veljavnosti in uporabe predpisov –
39-40/18/mn
Za reformo ustavnosodne politike – 5/22/pril
Strasbourška izhodišča svobode izražanja z vidika varovanja sodstva – 45/I/pril
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Franc Testen
Sodniški pogled na tožilsko pot – 11/12/č
V Prokrustovi postelji. Diskrecija – morda tudi kaj manj –
29-30/6/mn

Avtorsko kazalo

V
Aleš Vahčič
Neobstoječi pravni posli v korporacijskem pravu – 48/I/pril

Luka Tičar

Mojca Valjavec

Ob skorajšnjem sprejemu novele ZDR – 36/24/č
Pravne poti do spremembe ali nove pogodbe o zaposlitvi –
9/19/č

Zmaga v Budimpešti – 16-17/32/zap

Anton Tomažič

Izbira pogodbenega tipa – poimenovanje pogodbe – 45/25/č
Menedžerski odkupi, izvedeni s tehniko managment buyout –
49-50/6/č
Osebni stečaj – od rovaša do odpusta obveznosti – 41-42/6/č
Vodne pravice – 26/20/vo
Vprašanje ustavnosti prvega odstavka 4. člena ZFPPod-B –
22/6/č
Zastaranje obveznosti – 7-8/II/pril

Čestitke za polnoletnost – 28/30/č

Irena Tomažin
Mamica študentka ali zaposlena mamica – 4/9/č
Nadzorniška lekcija Intereurope – 3/11/č

Matej Tomažin

Luigi Varanelli

Ali letna poročila razkrivajo vse obveznosti podjetja? – 15/40/č
Brezmejni optimizem – 21/36/č
Državni umik iz gospodarstva – 2/36/č
Kje je prevzemna namera? – 31-32/40/č
Letošnji smiselni nasprotni predlogi – 27/32/č
Mali delničarji izgubili še eno bitko – 35/36/č
Mali delničarji kot pomarančni sok? – 4/36/č
Odlične možnosti za izdajo delnic – 24-25/36/č
Popolno razkritje – 18/36/č
Prednostne delnice so presenetile – 38/36/č
Rast obrestnih mer še ni končana – 9/36/č
Rdeča jesen – 46/32/č
Tudi ameriški potrošnik vpliva na slovensko borzo – 12/36/č
Vidik poštene cene – 5/36/č
Konec leta tudi konec za tajkune? – 49-50/44/č

Jernej Veberič

Eva Tomič

Tina Verovnik

Slovenija v Svetu za človekove pravice – 20/19/č

Ko sodišče oživi – 28/29/č
Neskončna ločila: pomišljaj (1) – 49-50/41/č
Nekončna ločila: podpičje in dvopičje – 48/33/č
Prisluhi – 38/33/č
Stare in nove Evrope – 44/36/č
Še o nadomestnih lastnih imenih – 45/33/č
Še o vejicah – 37/33/č
Vejice in »signali« – 35/33/č
Vejica pred kot, kakor – 36/33/č
Zaznamovanosti – 29-30/37/č

Gašper Tompa
Civilni zakonik za Evropo – 11/34/č

Andrej Tomšič
Elektonsko cestninjenje – na račun zasebnosti – 46/13/č

Simona Toplak
Odškodninska odgovornost odvetnika – 37/30/č
Prenova študijskega programa na Pravni fakulteti v Mariboru –
18/29/č
Stečaj zapuščine in fizične osebe – 26/27/zap
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu – 20/25/č

Dokazno breme v odškodninskih sporih – 37/12/č
OZ-A je prinesel samo še večjo zmedo – 26/6/č

Katarina Velikonja
Šarlatansko pripravljanje Zakona o zdravilstvu – 10/8/č
Zdravilstvo v okviru zakona? – 45/13/č

Aleš Velkaverh
Vročitev plačilnega naloga – ali so kršitelji dovolj varovani? –
11/16/č

Matej Verbajs
Kako se bomo družili po novem Zakonu o društvih? – 3/20/zap

Klemen Veršič

Andreja Toš Zajšek

Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu – 13-14/27/vo
Še o ugovoru neutemeljenemu računu – 23/19/vo
Ugovor neutemeljenemu računu – 22/20/vo

Sprememba sistemizacije in ukinitev delovnih mest – 9/23/vo

Tomaž Vesel

Toni Tovornik

Še bedimo nad potmi javnega denarja – 7-8/3/uv
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu s pojasnili – 38/32/prik

Boniteta – 38/I/pod
Davčna bilanca 2007 – 48/I/pod
Davčne olajšave v 2007 – 44/24/pod
Izpolnitev davčne obveznosti umrlega davčnega zavezanca in
dedovanje – 41-42/26/pod
Obdavčitev novoletnih daril in božičnice – 46/I/pod

Karmen Vezjak

Miha Trampuž

Euro ali evro? – 1/14/č
Primeri neusklajenosti predpisov z Ustavo RS ter s pravnim
redom EU – 20/14/č
Smisel in namen razmejitve začetka veljavnosti in začetka uporabe zakona – 34/15/č

Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev
– 7-8/6/č

Adrijana Viler Kovačič

Verica Trstenjak
Slovenija prvič pred luksemburškim sodiščem: C-267/07 –
23/3/uv

Danilo Türk
Od količinskega k vsebinskemu pojmovanju demokracije –
39-40/3/uv

Novela ZGO-1: spremembe nujne, a drugače od predlaganih –
22/11/č
Predlog novele Zakona o graditvi objektov: projektni pogoji in
soglasja – 12/6/č
Projektni pogoji in soglasja za gradnjo objektov – 2/I/pril
Roki za izdajo gradbenega dovoljenja – 10/21/vo
Spremembe ZVO – 44/17/č

Ana Vilfan

U

Postopek pred ESČP – 20/I/pril

Lojze Ude

Sodstvo naj bo močna veja oblasti in hkrati učinkovit servis –
3/6/č

Je politična in ideološka uravnoteženost sploh potrebna? –
28/19/č

Julijana Uhan
Ali smo res uzakonili tak menedžerski odkup? – 15/8/č

Gregor Virant

Katja Višnjevec
Davčni inšpekcijski postopek – novosti v novem ZDav-2 –
10/I/inf
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Ana Vlahek

Aleš Završnik

Pohištvo v najemnem stanovanju – 27/18/vo
Prosta licenca kot pravni temelj odprte vsebine – 35/30/prik
Vzdrževanje najemnega stanovanja – 23/19/vo

Kaj nam holokavst govori danes? – 5/21/č
Konferenca Cyberspace 2006 – 2/28/č
Mladoletno kazensko pravo – 7-8/32/prik

Dida Volk

Sebastjan Zbičajnik

Izvršba: kam z verodostojno listino? – 6/I/pril
Izvrševanje sklepov o izvršbi po uvedbi evra – 3/12/č
Vrstni red »izvršilnih zadev« pri delodajalcu – 29-30/25/vo

Nevestno poročanje Slovenije po mednarodnih aktih ZN –
15/21/č

Boža Vončina
Tesnoba in vznemirjenost javnih uslužbencev – 49-50/14/č

Irena Vovk
Dnevi slovenskih pravnikov 2007 – prvi del – 41-42/24/zap
E-izmenjava pisnih dokumentov – 29-30/38/č
EU in sosede – 34/34/č
Finančno poslovanje – 38/34/č
Javna objava podatkov v delniški knjigi – 49-50/31/č
Kamere na javnih površinah – videonadzor – 46/21/č
Krajše čakalne dobe – 46/30/inf
Najvplivnejši pravniki 2007 – 48/34/zap
Nasilje je resen problem – 29-30/33/č
Neposredni e-dostop – 27/30/č
Neposredno trženje med več podjetji – 46/21/č
Ni zanimanja za sodniška mesta – 28/26/inf
Novi ZPOmK – 44/37/inf
Nujni reševalni prevozi – 48/29/č
Posredovanje bančnih izpiskov – 48/29/č
Posredovanje telefonske številke oškodovanca – 49-50/31/č
Prekinitev zavarovanja – izbris osebnih podatkov – 47/28/č
Prijava anonimnega prijavitelja – 47/28/č
Projekt Lukenda – 47/34/inf
Proti prisilnim izginotjem – 36/34/č
Razmere niso normalne – 49-50/38/zap
V Prokrustovi postelji – 28/25/č
Za višjo raven varnosti – 41-42/42/inf
Zaostreno kaznovanje – 43/42/č
Zgodbi, prepleteni s politiko – Intervju: Aleksander Čeferin –
35/28/č
ZIZ-F – 35/34/č

Renato Vrenčur
(Ne)profitna najemnina – predstavitev in komentar odločbe VS
RS, opr. št. II Ips 178/2005 – 6/7/č
(Ne)profitna najemnina – predstavitev in komentar odločbe VS
RS, opr. št. II Ips 178/2005 – 6/7/č
Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe in njene pravne
posledice – 5/11/mn

Igor Vuksanović

Sabina Zgaga
Predlagane spremembe posebnega dela v KZ-1 – 47/22/č

Miša Zgonec - Rožej
Skupni hudodelski podvig – 29-30/31/ć
Sodelovanje v skupnem hudodelskem podvigu – 34/26/č

Andraž Zidar
Leksikon mednarodnih človekovih pravic – 20/28/prik

Katarina Zidar
Ali lahko odvetnik odkloni vložitev revizije – 28/23/č
Dopustnost vloge – 20/VII/pril
Kdaj začne teči kazenski postopek z vidika 6. člena EKČP –
5/28/odl
Novinarska kritika – 2/26/č
Oprostitev plačila davka na dediščino – 11/28/č
Postopek za umetno prekinitev nosečnosti – 29-30/29/č
Socialni prejemki in diskriminacija – 9/25/č
Volilni prag in pravica do svobodnih volitev – 7-8/28/č

Jelka Zimšek
Ali v Sloveniji preverjamo učinke predlaganih predpisov na
družbo? – 12/16/č

Jan Zobec
Zamudna sodba zoper tožnika – nujnost ali tujek v slovenskem
civilnem postopku – 31-32/6/č

Matic Zupan
Zakon o občinskem redarstvu s komentarjem – 39-40/39/prik

Marko Zupanc
Seznam dolžnikovega premoženja – 27/6/č

Ž
Miroslav Žaberl

W

Občinski redar in uporaba sile – 4/20/mn
Policijska uporaba službenega psa kot prisilnega sredstva –
31-32/21/č
Policijski smrtonosni strel – 10/18/č
Ribiškočuvajska služba in njena pooblastila – 29-30/17/č
Še o električnem paralizatorju – 22/15/mn
Tožilska policija – mit ali realnost – 11/14/č
Varnostniki in uporaba prisilnih ukrepov – 41-42/13/č

Dragica Wedam Lukić

Irena Žagar

Ali je treba ustavno sodišče politično »uravnotežiti«? – 23/18/č
Ali naj bo dovoljenost revizije v »diskreciji« vrhovnega sodišča?
– 36/9/č
Ustavno sodstvo in demokracija – 2/3/uv

Invalidska upokojitev – 2/23/vo
Začasna nezmožnost za delo – 4/23/vo

David Weindorfer

Še kaj pozitivnega od pozitivne diskriminacije? – 31-32/33/č

Lizbonska pogodba – pogodba, ki spreminja PEU in PES –
47/6/č

Mitja Žiher

Z

Viktorija Žnidaršič Skubic

Nekateri aktualni problemi komunikacijske zasebnosti – 33/I/pril
Pogled na tezo o spremembi načina vročanja v izvršbi –
29-30/11/č
Predstavitev Capetownske konvencije – 4/I/pril

Bojan Zabel
Sodna postavitev poslovodje d.o.o. – 12/13/č

Dean Zagorac
ZPP – spremembe so nujne – 16-17/38/č
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Matija Žgur

Odklop električne energije – 13-14/26/vo

Dedovanje istospolnih partnerjev – 27/15/č

Nejc Župevec
Proti politikantski zlorabi človekovih pravic – 49-50/36/č

Metod Žužek

Aleš Zalar

Novi organi Skilex Slovenija – 49-50/37/zap
Skilex 2007 – 5/34/zap

Mednarodni pravni standardi imenovanja predsednikov sodišč –
47/I/pril
Sodstvo (p)ostaja oblast – 1/6/č

Marko Žvipelj
ZJN-2 in ZJNVETPS s pojasnili ter ZIZP s pojasnili – 5/32/prik

