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Zapisi:
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časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352-0730
Leto 28 (873–922)
Letnik 2009: PP 1–50

Drugo: 2

Afganistan
Natova misija v Afganistanu pod drobnogledom MKS (Dominika
Švarc) – 38/18-19/č

Afrika
Africa: Mapping New Boundaries in International Law (Katarina
Krapež) – 14/30/prik

Agencija za trg vrednostnih papirjev

POJASNILA

glej vrednostni papirji

V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku 2009. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna
odločba in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vprašanja & odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni zapisi (rubrike Aktualno v zakonodaji v okviru Podjetnika med paragrafi, Luksemburška kronika, Dogodki –
izjave, Evropa, Globus), napovedi seminarjev in drugih strokovnih srečanj (rubrika Pravni napovednik), napoved radijskih in televizijskih oddaj (rubrika Ne preslišite), razpisi
zaposlitev in štipendij (rubrika Razpisi), obvestila o dogajanju z akti v zakonodajnih postopkih (rubrike Vlada RS,
Poročevalec DZ RS in Vacatio legis) ter vsebine revij (kazalo).
Vsi prispevki, odločbe ali odgovori so uvrščeni v kazalo
po eni, velika večina po dveh ali treh ključnih besedah,
nekateri pa tudi po štirih ali petih.
Prva številka označuje številko PP, druga pa stran objave.
Kratice za podatki o objavi imajo naslednji pomen:
č
= članek, razprava
erar = priloga Erarjeve meje
mo = mnenje organa
odm = odmev na objavljeni prispevek ali stališče
pod = priloga Podjetnik med paragrafi
por = poročilo (npr. z dogodka, seminarja, seje, srečanja,
o dejavnosti organa, društva, …)
prik = prikazi (recenzije) knjig in revij, doktoratov,
elektronskega medija
pril = priloga PP
sp
= sodna praksa
uv
= uvodnik
vo
= vprašanje in odgovor
zap = kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski zapis
(Prava peresa)

Hrvati bolj organizirani (Slađana Miškić) – 1/29/por
Priložnost, da se žrtev in storilec slišita (Katarina Krapež) –
2/27-28/por
Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (Nataša Skubic) –
7-8/40/č
Spor o pristojnosti zaradi arbitražne izjeme po Uredbi 44/2001
(Matej Avbelj) – 9/25-26/sp
Pospešitev alternativnega reševanja sporov (Katarina Krapež) –
12/32/por
Al’ prav se piše pravizhnoſt ali pravičnost? (Mirjam Škrk) –
26/6-7/č
Alternative Dispute Resolution: A Conflict Diagnosis Approach
(Katarina Krapež) – 27/30/prik
Revolucija v civilnem sodstvu (Aleš Zalar) – 29-30/3/uv
Mediacija kot univerzalno zdravilo sodstva? (Vesna Bergant Rakočević) – 31-32/6-7/odm
Najpogostejše zmote o sodišču pridruženi mediaciji (Nina Betetto) – 34/6-7/č
Sodni zaostanki bi morali biti izjeme (Jan Jeram) – 38/27/por
Sosedstvo je vzajemna reč (Vasilka Sancin) – 39/3/uv
Arbitraža kot orožje v rokah močnejše strani (Ana Berdajs) –
39/8–10/č
Arbitražni sporazum: Potek pogajanj in dosežene rešitve (Simona
Drenik) – 45/II–V/pril
Arbitražni postopek − kaj tvegamo in kaj smemo tvegati (France
Bučar) – 45/VI-VII/pril
Kompromis med Slovenijo in Hrvaško (Vasilka Sancin) –
45/VII–X/pril
Nekatera (mednarodno)pravna vprašanja v zvezi z ratifikacijo
Arbitražnega sporazuma (Mirjam Škrk) – 45/X-XI/pril
Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške – 45/XII/pril
Premislek o 3. členu Arbitražnega sporazuma med RS in RH
(Jernej Letnar Černič) – 47/16-17/odm
Najuspešnejša mediacija (Natali Gak) – 48/32/por
Teritorialni dostop do odprtega morja v mednarodni sodni in
arbitražni praksi (Nataša Šebenik) – 49-50/II–VII/pril
Najvplivnejši pravniki o Arbitražnem sporazumu (Natali Gak) –
49-50/33/por
Mediacija – modni krik ali kaj več? (Natali Gak) – 49-50/40/por

alternativno reševanje sporov
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amnestija
(Ne)spoštovanje amnestije druge države za mučenje (Andreja
Tratnik) – 18/23-24/sp

arbitraža
glej alternativno reševanje sporov

Belgija

Avstralija
Nepriklicni register (Jernej Dirnbek) – 26/13-14/č

Avstrija
Sklenitev kreditne pogodbe v tujini – 6/III/pod
Dolžnosti držav članic po 307. členu PES (Maja Smrkolj) –
10/24-25/sp
Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in
Luksemburgu – 19/IV/erar
Ureditev predznambe v avstrijskem pravu (David Vogrinec) –
27/12-13/č
Dovoljenje za obratovanje jedrske elektrarne (Katarina Vatovec) –
43/26-27/sp

avtorsko pravo

Belgija toži Senegal zaradi pregona nekdanjega čadskega predsednika (Dominika Švarc) – 13/17-18/č
Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in
Luksemburgu – 19/IV/erar

blagovna znamka
glej industrijska lastnina

Bolivija
Bolivijski dnevnik (Aleš Završnik) – 42/29/prik

borza
glej ekonomija in vrednostni papirji

Bosna in Hercegovina

Odkupne in prodajne pravice za literarna dela (Matija Damjan) –
13/29/prik
Izvorna koda pri naročenem računalniškem programu (Miha
Trampuž) – 14/6–8/č
Prodajna stojnica kot avtorsko delo – koncept konstitutivnih prenosov materialnih avtorskih pravic – 16-17/30-31/sp
Omejitve avtorske pravice – citiranje glasbenega avtorskega dela
– 18/22-23/sp
Digital Copyright (Katarina Krapež) – 21/30/prik
Ali obvezno kolektivno upravljanje avtorskih pravic omejuje avtorje? (Maja Lubarda) – 26/8–10/č
Pravno varstvo pravnega informacijskega sistema kot podatkovne
baze (Jure Levovnik) – 26/25-26/sp
Predelava arhitekturnega avtorskega dela – pravica do spoštovanja dela – 27/21-22/sp
Izbris podatkov iz računalnika (Mitja Kocmut) – 29-30/19/vo
Peer-to-Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright
Law: A New Model for the Digital Age (Katarina Krapež) –
38/30/prik

Florence Hartman: Ne bodo me utišali (Dean Zagorac) –
22/28/por

brezplačna pravna pomoč
glej pravna pomoč

C
carina
The Genesis of the GATT (Katarina Krapež) – 33/30/prik

Ciper
Sodna uzurpacija ciprskega vprašanja? (Matej Avbelj) –
18/24-25/sp

civilna neposlušnost
Avtobiografija (Aleš Završnik) – 49-50/37/prik

civilno pravo

azil
Slovenija sistematično krši pravico do azila (Matevž Krivic) –
1/8–10/č
Delitev bremena v EU: uredba za določitev odgovornosti za
obravnavanje prošnje za azil (Rita-Maria Kirschbaum, prevedla Kristina Božič) – 22/15–17/č

B
bančništvo
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Prenova ureditve plačilnih storitev in sistemov (Mojca Rupnik
Vičar) – 33/9-10/č
Unovčevanje menice in novi ZPlaSS (Miha Šlamberger) –
34/10-11/č
Krivec iz Basla (Nina Kranjec, Peter Merc) – 34/12–14/č
Provizija za izdajo jamstev in oprostitev DDV – 45/I/erar

Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C (Aleš Butala)
– 3-4/12-13/č
Banke: moč Orkusa ali le Ahilova peta finančnega sistema?
(Peter Merc) – 10/8–11/č
Kje je najbližji bankomat? (Katarina Krapež) – 10/38/prik
Razkritje namena nakupa nepremičnine (Katarina Krapež) –
13/23/mo
Finančni holdingi (Matej Tomažin) – 14/34/č
Slaba praksa (Jure Mikuž) – 15/34/č
Zavarovanje bančnih garancij (Miran Jus) – 16-17/11-12/č
Določnost obveznosti v splošnih pogojih poslovanja (Mitja Podpečan) – 19/27–29/sp
Odločno uveljavljanje ali odprodaja (Sandi Kodrič) – 20/3/uv
Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine? (Miha Šlamberger) – 20/14–17/odm
TRR z negativnim dovoljenim stanjem imetnika v stečajnem
postopku (Vlado Balažic) – 20/20/vo
Tajkuni in bančna tajnost (Miha Šlamberger) – 22/6-7/č
Slaba banka, dobra rešitev? (Nina Kranjec, Peter Merc) –
23/6–8/č
Usklajevanje izhodiščnih plač pri delodajalcu (Slavi Pirš) –
24-25/22-23/vo
Omejitev razpolaganja s sredstvi na TRR (Vlado Balažic) –
27/17/vo
Porokova seznanitev s kreditno mapo kreditojemalca (Katarina
Krapež) – 29-30/24/mo

Rimsko pravo (Aljoša Dežman) – 2/29-30/prik
Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (Nataša Skubic) –
7-8/40/č
Le morala in pravičnost sta absolutna aksioma (Kristina Božič) –
13/27-28/por
Dnevi civilnega prava v znamenju novosti (Katarina Krapež) –
18/27-28/por
Predsodki iz pravne zgodovine (8) (Katja Škrubej) – 20/29/č
Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja
(Boštjan Zuljan) – 27/II–VIII/pril
Civilno pravo – zbirka predpisov (Luigi Varanelli) – 37/30-31/prik
Z obrobja postave: Pravica do norosti (Tomaž Pavčnik) –
39/33/č

civilno procesno pravo
glej tudi zamudna sodba
Pravice slepih v postopkih pred sodišči (Mojca Rupnik Vičar) –
1/12-13/č
Predlaganje dokazov ni naloga sodišča – 1/III/pod
Sodne takse po ZST-1 (Jože Dernovšek) – 2/II–VI/pril
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Nataša Skubic) –
2/32/č
Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (Urška Kežmah) – 3-4/30-31/prik
ZST-1: namesto poenostavitve dodatni zapleti v postopku (Jasna
Murgel) – 5/6–8/č
Razkritje finančnega stanja v zapuščinskem postopku (Katarina
Krapež) – 5/23/mo
Postopek za evropski plačilni nalog (Nataša Skubic) – 5/32/č
Zloraba procesnih pravic (Luigi Varanelli) – 7-8/8–11/č
Pogoji za izdajo zamudne sodbe – nedovoljena razpolaganja
strank – 7-8/29-30/sp
Izbrisna tožba – absolutno nična sodba – 7-8/32–34/sp
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – sklepčnost tožbe –
7-8/34-35/sp
Ukinjanje zahteve za varstvo zakonitosti? (Helena Weith Milčinski)
– 9/II–VIII/pril

PP kazalo-2009-c:PPkazalo/05

1/11/10

1:59 PM

Page 3

pravna praksa – stvarno kazalo 2009

Implementacija procesnih uredb v slovenskem pravu in praksi
slovenskih sodišč (Nina Betetto) – 11/29–31/č
Odmevni primeri pred Sodiščem ES glede Bruseljske konvencije
oz. uredbe (Aleš Galič) – 11/33–36/č
Evropski postopek za izdajo plačilnega naloga in v sporu majhne vrednosti (Andrej Ekart) – 11/36-37/č
Izpodbijanje pravnega posla zaradi neenakopravnega obravnavanja upnikov – 13/III/pod
Dokazovanje nevarnosti, da bo uveljavitev terjatve onemogočena
ali otežena – 15/II-III/pod
Neučinkovit odziv sodnega sistema na sumljivo smrt v bolnišnični oskrbi (Peter Lipoglavšek) – 15/26-27/sp
Pridržanje oseb z motnjami v duševnem zdravju (Jure Markič) –
16-17/6-7/č
Obrazloženost ugovora zoper sklep o izvršbi – dokazno breme
glede negativnih dejstev – 18/21-22/sp
Spori majhne vrednosti v ZPP – tisto, kar ni urejeno (Matej
Čujovič) – 20/10-11/č
Obnova postopka – pravdna sposobnost – 20/24–26/sp
Posredovanje zdravstvenih podatkov sodišču zaradi preložitve
naroka (Katarina Krapež) – 20/25/mo
Pravica pravdne stranke, da odkloni nadomeščanje drugega
odvetnika (Nevenka Šorli) – 24-25/15/č
Skoraj 200 let evropske stvarnopravne ureditve (Boštjan Koritnik)
– 24-25/35-36/por
Ravnanje sodnika v pravdi o lastninski pravici (Mojca Beliš) –
26/20/mo
Vročanje zunajsodnih pisanj zunaj sodnega postopka (Katarina
Vatovec) – 26/24-25/sp
Kdaj razpisati pritožbeno obravnavo (Mateja Böhm) – 27/6–9/č
Institut dopuščene revizije po ZPP-D (Metoda Orehar Ivanc) –
28/II–VIII/pril
Revolucija v civilnem sodstvu (Aleš Zalar) – 29-30/3/uv
Pravica do sodelovanja v postopku – 29-30/20/sp
Specializirana gospodarska sodišča in druge procesne rešitve v
gospodarskih sporih primerjalnega prava (Jurij Rovere) –
31-32/II–VIII/pril
Nemožnost sodelovanja v postopku pred ustavnim sodiščem
(Andreja Tratnik) – 31-32/34-35/sp
Pravica do sodnega varstva – kršitev pravice člana društva –
37/20/sp
Neupravičen razlog za vrnitev v prejšnje stanje – 42/III/pod
Nujno sosporništvo – pasivna legitimacija – 42/25-26/sp
Prekluzije v pravdnem postopku (Jan Jeram) – 43/16/por
Pravica do poštenega sojenja pri izdajanju začasnih ukrepov v
civilnih zadeva (Andreja Tratnik) – 43/28-29/sp
Pravica do pritožbe – 44/18-19/sp
Nujno sosporništvo – spor o nedeljivih stvarnih pravicah –
46/24–26/sp
Revizija in zahteva za varstvo zakonitosti kot izredni pravni sredstvi v teoriji in praksi po novi procesni ureditvi (Primož
Feguš) – 47/6–10/č
Res iudicata – 47/23–25/sp
Podaljšanje roka za vložitev stroškovnika v pravdnem postopku
(Mateja Špes) – 48/8-9/č

Č
Češka
Nova epizoda v sagi Budweiser (Maja Smrkolj) – 36/23-24/sp

človekove pravice
glej tudi Evropski varuh človekovih pravic, Evropsko sodišče za
človekove pravice, izbrisani, svoboda izražanja, Varuh človekovih pravic, zagovornik načela enakosti in zasebnost
Slovenija sistematično krši pravico do azila (Matevž Krivic) –
1/8–10/č
Ugotavljanje identitete domnevnega storilca kaznivega dejanja s
strani policije (Nataša Brenk) – 1/10–12/č
Pravice slepih v postopkih pred sodišči (Mojca Rupnik Vičar) –
1/12-13/č
Kršitve so (tu) vsak dan (Bojan Kukec) – 1/32/por
Javno-zasebno partnerstvo na področju preprečevanja mučenja
(Ivan Šelih) – 2/15-16/č
Human Rights in Crisis (Katarina Krapež) – 2/30/prik
Za koga ne velja pravica do enakega varstva pravic (Branko
Erčulj) – 5/14-15/č
Razpotje javne in zasebne varnosti (Bećir Kečanović) –
5/16-17/č

C–Č

Najemniki v denacionaliziranih stanovanjih – do kdaj še žrtve
tranzicije? (Bojana Cvahte) – 7-8/VII-VIII/pril
Pravica do obrambe – zaslišanje obremenilne priče –
9/20–23/sp
Potrebne spremembe Zakona o tujcih (Kristina Božič) –
10/17-18/č
Prva sodba za srbska hudodelstva na Kosovu (Miša ZgonecRožej) – 10/27-28/sp
Sovražni govor in diskriminacija v javni komunikaciji (Matija Žgur)
– 11/87/por
Circumcision and Human Rights (Katarina Krapež) – 11/90/prik
Ad hoc: Kriza (Vesna Bergant Rakočević) – 11/93/č
Pomembnejši cilj je visoka raven pravne zaščite pravic (Manca
Drobne) – 13/25-26/por
ENPP v luči ustavnih garancij in človekovih pravic (Neža Kogovšek) – 13/26/por
Potrebujemo posebno direktivo o nasilju nad ženskami (Jasmina
Arnež) – 13/27/por
Odprava posledic množičnih kršitev človekovih pravic (Simon
Umek) – 14/16-17/č
Koliko je v upravni omejitvi gibanja sploh varovalk? (Vita Habjan)
– 15/12–14/č
Predsedovanje Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope (Blaž
Kovač) – 19/16-17/č
Pravno varstvo človekovih pravic v grotesknem zrcalu (Marta
Dominika Jelačin) – 20/17–19/č
Kršitev, ki za pritožnika nima hujših posledic – 20/22/sp
Nezavezujoče: Znanost kot hudičev advokat? (Andraž Teršek) –
20/33/č
Razlikovanje med vojaki glede veljavnosti EKČP ni upravičeno
(Jan Jeram) – 21/26/sp
Najboljša uvrstitev doslej (Ajda Levičnik, Ivo Lah, Živa Nendl) –
21/28/por
Glas proti diskriminaciji (Katarina Krapež) – 21/38/prik
Delitev bremena v EU: uredba za določitev odgovornosti za
obravnavanje prošnje za azil (Rita-Maria Kirschbaum, prevedla Kristina Božič) – 22/15–17/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) – Genocid (Damjan
Korošec) – 22/18-19/č
Izbrisani in Romi (Katarina Krapež) – 22/32/por
Ad hoc: Vsak Slovenec ima svojega spodobnega Čefurja (Vesna
Bergant Rakočević) – 22/33/č
Pravica javnih oseb do zasebnosti in lastne podobe (Maja
Smrkolj) – 23/16–18/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (2.) – Hudodelstva zoper
človečnost in vojna hudodelstva (Sabina Zgaga) –
23/18-19/č
Pravice in pravno pisanje na skupnem trgu (Matej Accetto) –
23/30-31/prik
Ustavna človekova pravica do pokojnine (Anjuta Bubnov Škoberne) – 24-25/16–18/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (3.) – Mučenje (Damjan
Korošec) – 24-25/20-21/č
Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije (Andraž Teršek) – 24-25/II–VIII/pril
Vrhovno sodišče ZDA Iraku priznalo imuniteto pred ameriškimi
sodišči (Vasilka Sancin) – 24-25/33-34/sp
Interrogations, Forced Feedings, and the Role of Health Professionals: New Perspectives on International Human Rights,
Humanitarian Law and Ethics (Katarina Krapež) –
24-25/38/prik
Dostop do interneta je človekova pravica (Jan Jeram) –
26/22-23/sp
Individualizirani omejevalni ukrepi v pravnem redu Republike Slovenije (Igor Vuksanović) – 26/II–VIII/pril
Nezavezujoče: Za enotno znanost 21. stoletja (Andraž Teršek) –
26/33/č
Družbena odgovornost gospodarskih družb (Jernej Letnar Černič) – 27/9–11/č
Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja
(Boštjan Zuljan) – 27/II–VIII/pril
Pravni položaj istospolnih parov v Sloveniji (Neža Kogovšek) –
28/12–14/č
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v Luksemburgu
(Zoran Skubic) – 29-30/28-29/sp
Elektronsko poslovanje sodišč s strankami za vsako ceno?
(Zoran Skubic) – 31-32/7-8/č
Dosmrtni zapor za sežig civilistov v Višegradu (Dominika Švarc)
– 31-32/36/sp
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Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah (Blaž
Kovač) – 31-32/37/prik
Amnesty International na spletu (Katarina Krapež) –
31-32/46/prik
Lajšanje grozot vojne je dolžnost vsega človeštva (Mirjam Škrk)
– 33/3/uv
Zapor – poraz? (Dragan Petrovec) – 34/3/uv
Pojavne oblike škode in odškodnine v primerih spolne diskriminacije na področju zaposlovanja (Barbara Mazovec Kšela) –
34/15-16/č
Gospa tožilka (Aleš Završnik) – 34/30-31/prik
Human Rights in China (Katarina Krapež) – 34/30/prik
Obsodba totalitarnih režimov in sprava (Spomenka Hribar) –
35/3/uv
Razkritje človeškega genoma – podlaga za komercialno evgeniko in zlorabo genskih informacij v sodobni družbi? (Nina
Mišetić) – 35/II–VIII/pril
Prisilna izginotja – med protipravnim odvzemom prostosti ter
hudodelstvom zoper človečnost (Luka Kremžar) –
36/14–16/č
Kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim
nadzorom kriminalitete (1.) (Natali Gak) – 36/27–29/por
Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov (Dominika Švarc) – 37/16–18/č
Pravica do sodnega varstva – kršitev pravice člana društva –
37/20/sp
Kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim
nadzorom kriminalitete (2.) (Jan Jeram) – 37/28-29/por
Domestic Deployment of the Armed Forces: Military Powers, Law
and Human Rights (Katarina Krapež) – 37/30/prik
Kako olajšati položaj kandidata v primeru vložitve tožbe zaradi
diskriminacije (Barbara Mazovec Kšela) – 38/17-18/č
Romi in navidezna brezizhodnost (Katja Kovačič) – 39/29/por
Kdo bo sodil o sodniških plačah? (Iztok Ščernjavič) –
40-41/16-17/č
Pravni zapleti v postopku volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač)
– 40-41/21-22/č
Skladnost nacionalne ureditve z načelom prepovedi diskriminacije iz prava Skupnosti (Katarina Vatovec) – 40-41/28-29/sp
Pravica do sojenja v razumnem roku (Katarina Zidar Al-Mutairi) –
42/II–VI/pril
Kršitve človekovih pravic kot rane in brazgotine v pravnem redu
(Matevž Krivic) – 43/3/uv
Poseg v človekovo pravico do referenduma – 45/22–24/sp
The Rights of Indigenous people (Irena Vovk) – 46/30/prik
Nov dan, nov korak, novo upanje (Neža Kogovšek) – 48/3/uv
(Do)stop do Ustavnega sodišča z ustavno pritožbo (Boštjan
Zalar) – 48/II–VIII/pril
Človekove pravice in pravna država (Irena Vovk) – 49-50/34/por
Avtobiografija (Aleš Završnik) – 49-50/37/prik
Texts and Materials on International Human Rights (Irena Vovk) –
49-50/38/prik
Nezavezujoče: Drugače o življenju in smrti? (Andraž Teršek) –
49-50/41/č

D
darilna pogodba
glej pogodbe

davčni postopek

4

Spremembe pri akontiranju davka od odhodkov pravnih oseb –
novela ZDavP-2A – 5/II-III/erar
Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in
Luksemburgu – 12/II/erar
So podjetja dovolj likvidna, da bodo lahko plačala višjo davčno
obveznost? – 13/I-II/pod
Davčnim neplačnikom grozi tudi davčna izvršba – 18/I–III/pod
Pri določanju transfernih cen je treba poznati posebnosti poslovanja davčnega zavezanca – 22/I-II/pod
Popravek obračuna DDPO, v katerem je izkazana davčna izguba
– 26/II-III/erar
Posredovanje osebnih podatkov Davčni upravi (Katarina Krapež)
– 33/27/mo
Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije
– 36/IV/erar
Uveljavljanje stroškov pri predavanju (Davčna uprava Republike
Slovenije) – 42/23/vo

Izognite se kazni s samoprijavo – 44/I–II/pod
Obvestilo izplačevalca o dejanskih stroških prejemnika avtorskega honorarja (Davčna uprava Republike Slovenije) –
46/19-20/vo

davek na dodano vrednost (DDV)
Dobava blaga na krovu ladje in identifikacija za namene DDV v
Sloveniji – 2/I-II/erar
Davčni vrtiljak na razširjenem trgu EU (Andrej Ferlinc) –
2/26-27/por
V letu 2009 vrsta novosti pri obračunu DDV – 3-4/I-II/pod
Zamenjava blaga v garancijskem roku in vrnitev blaga dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti z zahtevkom za povračilo stroškov – 5/I/erar
Prekoračitev praga za oprostitev obračunavanja DDV za davčne
zavezance iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-1 – 5/I-II/erar
Računi, ki jih izdajajo zobozdravniki – 10/I–II/erar
Popravek osnove za obračun DDV pri pridobitvi blaga zaradi vračila okoljske dajatve – 14/I/erar
Uporaba fitnes objektov in objektov za vadbo aerobike –
14/I/erar
Obračun DDV od dobave orodja na ozemlju Italije – 16-17/I/erar
Dokazilo o prevozu blaga v namembno državo članico pri carinskem postopku 42 – 16-17/I-II/erar
Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem – 16-17/IV/erar
Oprostitev plačila DDV za transakcije, povezane s športom –
19/I-II/erar
Transakcije, ki jih opravijo člani znotraj konzorcija in DDV –
19/II-III/erar
Obračun stroškov pri najemu poslovnega prostora – 19/III/erar
Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV –
21/I-II/erar
Izplačila nagrad in stroškov sodnih izvedencev in cenilcev preko
zastopnika – 23/I/erar
Stečajni dolžnik in odbitek DDV – 23/I-II/erar
Obračun DDV za darila, prejeta ob nakupu ter knjižica kuponov
– 23/II-III/erar
Oprostitev plačila DDV je odvisna od vrste opravljanja dejavnosti
in načina izvajanja transakcije – 24-25/I-II/pod
Samostojni novinar in identifikacija za namene DDV – 26/I/erar
Obračun in pravica do odbitka DDV od pridobitve dirkalnega
vozila – 26/I-II/erar
Obračun DDV pri prejemniku storitve, če račun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavčljiv promet, izda tuja fizična
oseba – 26/II/erar
Registracija za namene DDV – firma podjetja – 28/I/erar
Popravek davčne osnove – 28/I/erar
Popravek nepravilno obračunanega DDV – 31-32/I-II/erar
DDV-sveženj 2010 (Andrej Grah Whatmough) – 33/11–13/č
Davčni vidik nakupa kolesa in hladilnika s strani podjetja (Davčna uprava RS) – 33/23-24/vo
Nakup nepremičnine – 34/I-II/erar
DDV od storitev strokovnega usposabljanja – 34/II/erar
Identifikacija za namene DDV (prejete subvencije) – 36/I/erar
Stopnja DDV za monitor epileptičnih napadov – 36/I/erar
Obdavčitev blaga in storitev v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnine – 38/I-II/erar
Dobava blaga na daljavo – 38/II-III/erar
Stopnja DDV od geodetskih storitev – 40-41/I/erar
Stopnja DDV od uporabe bowling steze – 40-41/I/erar
Vračilo DDV v drugi državi članici EU po 1. januarju 2010, če
davčni zavezanec opravlja oproščeno in obdavčeno dejavnost – 40-41/I-II/erar
Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV – 40-41/II/erar
Uvoz blaga, ki ni v lasti uvoznika, in pravica do odbitka DDV –
43/I-II/erar
Provizija za izdajo jamstev in oprostitev DDV – 45/I/erar
Nadomestilo za posredovanje podatkov o plačilih in drugih transakcijah ter oprostitev DDV – 45/I-II/erar
Vračila DDV po 1. januarju 2010 – 46/I-II/pod
Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano
vrednost (prvi del) – 47/I–IV/erar
Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano
vrednost (drugi del) – 49-50/I–IV/erar

davek na motorna vozila
Prenos dejavnosti in obračun DMV (26. 5. 2009) – 34/II/erar
Obdavčitev nadgradnje motornega vozila v avtodom z DMV –
36/II/erar
Vračilo davka na motorna vozila – 38/III/erar
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Pri obračunu davka na motorna vozila je treba poznati tudi
posebnosti vozila – 39/I-II/pod

davek od dohodkov pravnih oseb
Vprašanje v zvezi s priznavanjem potnih stroškov, izplačanih
zaposlenim kot članom nadzornih svetov v hčerinski družbi –
2/II-III/erar
Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2C) – 5/II/erar
Spremembe pri akontiranju davka od odhodkov pravnih oseb –
novela ZDavP-2A – 5/II-III/erar
Davčno nepriznani odhodki iz naslova slabitve finančnih naložb
bodo še dodatno bremenili podjetja – 9/I–II/pod
Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – 10/II-III/erar
Predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih
oseb za leto 2007 – za podjetje v likvidaciji – 10/III-IV/erar
Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje za javne uslužbence – 12/I/erar
So podjetja dovolj likvidna, da bodo lahko plačala višjo davčno
obveznost? – 13/I-II/pod
Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika – 14/I–III/erar
Obravnava izplačil pravne osebe za delovanje sindikata –
14/III/erar
Davčni vidik optimizacije finančnega poslovanja – 15/I-II/pod
Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 –
nakup delovnih strojev in traktorjev – 16-17/II/erar
Obdavčitev prejemkov delničarjev in nadzornih organov –
20/I–III/pod
Olajšava za investiranje – motorna vozila – 21/II-III/erar
Pri določanju transfernih cen je treba poznati posebnosti poslovanja davčnega zavezanca – 22/I-II/pod
Davek na tonažo – 23/III-IV/erar
Popravek obračuna DDPO, v katerem je izkazana davčna izguba
– 26/II-III/erar
Davčna obravnava izčlenitve – 28/II-III/erar
Korporacijski in davčni vidik izčlenitve kapitalske družbe –
29-30/I-II/pod
Izvajanje 48. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
– 31-32/II-III/erar
Priznavanje oslabitve posojil zaradi stečaja posojilojemalca –
31-32/III-IV/erar
Davčni vidik nakupa kolesa in hladilnika s strani podjetja (Davčna uprava RS) – 33/23-24/vo
Olajšava za investiranje v opremo – pohištvo in pisarniška oprema – 34/III/erar
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi
pridobitne in nepridobitne dejavnosti – 40-41/III/erar
Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije – 43/II–IV/erar

D

Gospodarske javne službe morajo do konca leta urediti svoje
računovodske in davčne evidence – 35/I-II/pod
(Ne)obdavčitev prispevka za dokup zavarovalne dobe presežnih
delavcev (Žiga Stupica) – 36/9-10/č
Davčni vidik stečajnega postopka z vidika upnika in dolžnika –
37/I-II/pod
Izvajanje tretjega odstavka 15. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja – poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu – 38/IV/erar
Davčni in računovodski vidik rednega letnega popisa sredstev in
obveznosti – 42/I-II/pod
Izognite se kazni s samoprijavo – 44/I–II/pod
Pravna ureditev donacij v evropskem pravu (Eneja Bogataj) –
45/8–11/č
Deželni davek na »razkošje« v nasprotju s pravom Skupnosti
(Katarina Vatovec) – 46/27/sp
Davčni vidik novoletnih obdaritev – 48/I-II/pod
Zanimivo 2009, pestro 2010? (Matej Tomažin) – 48/34/č

dedno pravo
glej tudi oporoka
Razkritje finančnega stanja v zapuščinskem postopku (Katarina
Krapež) – 5/23/mo
Dedovanje sredstev v okviru PDPZ (Darja Golob Koritnik) –
6/21/vo
Pravočasno uveljavljanje napak v zvezi z oporoko (Mateja Böhm)
– 7-8/21-22/č
Seznanitev s podatki o klicih umrlega s strani dedičev (Katarina
Krapež) – 16-17/32/mo
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju – nedopusten nagib
– 24-25/24-25/sp
Pravni položaj istospolnih parov v Sloveniji (Neža Kogovšek) –
28/12–14/č
Dedovanje po preminulem članu agrarne skupnosti (Janja Žejn)
– 28/18-19/vo
Dedovanje med partnerjema registrirane istospolne partnerske
skupnosti – 28/19/sp
Dedno pravo (Vesna Rijavec) – 28/30-31/prik
Zastaranje – dediščinska tožba – lastninska tožba –
29-30/23-24/sp
Pritožba proti neuvedenemu dedovanju – 29-30/III/pod
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju (Nina Scortegagna) – 39/10-11/č
Urejanje zapuščinske zadeve po novem pri notarju (Gordana
Zalaznik) – 49-50/18–20/č

delnice
glej vrednostni papirji

delovna razmerja
davki
glej tudi davek na dodano vrednost (DDV), davek na motorna
vozila, davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina
Januar je mesec davkov na premoženja – 1/I-II/pod
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. januar 2009 –
7-8/III-IV/erar
Prenos sedeža družbe iz davčnih razlogov v pravu ES (Nana
Šumrada) – 11/40-41/č
Prihaja čas letnih obračunov s preteklostjo – z letom 2008 –
11/I-II/pod
Prazna malha? (Matej Tomažin) – 11/94/č
Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in
Luksemburgu – 12/II/erar
Davčna obravnava poslov promptnega (spot) valutnega trgovanja
– 12/III-IV/erar
Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri
garantiranem certifikatu – 12/IV/erar
Davčnim neplačnikom grozi tudi davčna izvršba – 18/I–III/pod
Aktualno, evropsko in krizno (Boštjan Koritnik) – 21/27/por
Davek na tonažo – 23/III-IV/erar
Dileme pri obdavčitvi prometa pravnih oseb z nepremičninami –
27/I-II/pod
Davčno svetovanje in zastopanje v interesu stranke (Žiga Stupica) – 31-32/14–16/č
Kdo bo plačal račun (Matej Tomažin) – 31-32/42/č
Posredovanje osebnih podatkov Davčni upravi (Katarina Krapež)
– 33/27/mo

glej delovno pravo

delovno pravo
glej tudi letni dopust, mobing, pogodba o zaposlitvi in sindikat
Delovni čas in evidenca delovnega časa v šolstvu (Franci Kimovec) – 1/17-18/č
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (Nataša Belopavlovič) – 1/19/vo
Jubilejna nagrada (Nataša Belopavlovič) – 1/19/vo
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 2/20/vo
Predhodni postopek kot procesna predpostavka za sodno varstvo pravic javnih uslužbencev (Martina Šetinc Tekavc) –
3-4/8–10/č
Jubilejna nagrada za 40 let skupne delovne dobe (Nataša Belopavlovič) – 5/21/vo
Nadomestilo za čas vožnje k naročnikom storitev delodajalca
(Darja Senčur Peček) – 6/20-21/vo
Pridobivanje podatkov o popoldanskem s. p.-ju zaposlenega
(Katarina Krapež) – 6/26/mo
Organiziran prevoz in povračilo stroškov za prevoz na delo in z
dela (Nataša Belopavlovič) – 7-8/27-28/vo
Naziv delovnega mesta oz. vrsta dela (Nataša Belopavlovič) –
7-8/28/vo
Kvota zaposlenih invalidov in svoboda zaposlovanja – 7-8/28/sp
Dvorezne subvencije (Matej Tomažin) – 7-8/42/č
Zasebnost na delovnem mestu – jo imamo ali ne, naj jo imamo
ali ne? (Nataša Pirc Musar) – 9/3/uv
Nezmožnost zagotavljanja dela invalidu tretje kategorije (Nataša
Belopavlovič) – 9/19-20/vo
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Dolžnost izdelave programa razreševanja presežnih delavcev –
9/II-III/pod
Smo pozabili urediti študentsko delo? (Ana Kastelec, Ana Berdajs) – 10/13-14/č
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 10/20/vo
Subvencije za delavce ali delodajalce? (Dejan Jasnič) –
10/28-29/por
Spremembe Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa – pomen za slovensko delovno pravo
(Nataša Belopavlovič) – 11/51–53/č
Vpliv novejših sodb Sodišča ES na razlago določb ZDR (Darja
Senčur Peček) – 11/59–61/č
Strokovno izpopolnjevanje (Nataša Belopavlovič) – 11/75/vo
Posredovanje evidenc o delavcih nadzornemu svetu družbe
(Katarina Krapež) – 11/82/mo
Delovnopravni položaj vodilnih delavcev (Darja Senčur Peček) –
12/14–16/č
Različna ureditev participacije delavcev v upravnem odboru in
nadzornem svetu – 12/21-22/sp
Manipuliranje z institutom polnega delovnega časa (Betka Škerlak) – 13/13-14/odm
Razporeditev delavke po vrnitvi s starševskega dopusta (Nataša
Belopavlovič) – 13/19-20/vo
Nočno delo (Nataša Belopavlovič) – 14/19-20/vo
Snemanje zvoka v službenih prostorih (Katarina Krapež) –
14/24/mo
Dodatek za izmensko delo (Nataša Belopavlovič) – 15/21/vo
Neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela (Nataša Belopavlovič) – 15/21/vo
Pot na delo in delovni čas (Nataša Belopavlovič) – 15/21/vo
Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas (Miha Šercer) –
16-17/27/vo
Veljavnost kolektivne pogodbe (Nataša Belopavlovič) –
16-17/27-28/vo
Denarna kazen in skoraj minimalna plača (Miha Šercer) –
18/19/vo
Evidence s področja dela (Nataša Belopavlovič) – 19/17/vo
Obračunavanje dodatka za nedeljsko delo (Nataša Belopavlovič)
– 19/17-18/vo
Prerazporejanje delavca (Miha Šercer) – 19/18/vo
Ohranitev pravic kolektivnega PDPZ pri novem delodajalcu (Darja
Golob Koritnik) – 20/20/vo
Odškodninska odgovornost delodajalca zaradi padca na mokrih
tleh – 20/III-IV/pod
Tretji sklop vladnih protikriznih ukrepov in sprejem Zakona o delnem povračilu nadomestila plače (Maja Skorupan) –
21/8-9/č
Zaposlitev za določen čas za tujega državljana (Nataša Belopavlovič) – 21/19/vo
Aktualno, evropsko in krizno (Boštjan Koritnik) – 21/27/por
Sporna individualna pogodba prokurista – 22/II-III/pod
Prožnost v času krize (Miha Šercer) – 22/28-29/por
Javljanje bolniške odsotnosti (Nataša Belopavlovič) –
23/19-20/vo
Jubilejna nagrada za 40 let (Nataša Belopavlovič) – 23/20/vo
Usklajevanje izhodiščnih plač pri delodajalcu (Slavi Pirš) –
24-25/22-23/vo
Posredovanje imenika telefonskih številk in predaja elektronske
pošte (Katarina Krapež) – 24-25/27/mo
Tudi skušnjava je lahko delo (Jan Jeram) – 24-25/30-31/sp
Varstvo pred odpovedjo v primeru nosečnosti (Nataša Belopavlovič) – 26/19/vo
Upokojitev in prenehanje delovnega razmerja (Nataša Belopavlovič) – 26/19/vo
Regulating Flexibility: The Political Economy of Employment Standards (Katarina Krapež) – 26/30/prik
Zagotovitev varnosti pri delu – 27/II-III/pod
Izbris podatkov iz računalnika (Mitja Kocmut) – 29-30/19/vo
S. p. ali d. o. o. – primerjava socialnega položaja (Jaka Cepec)
– 29-30/I–XII/pril
Compensation for Stress at Work (Katarina Krapež) –
31-32/38/prik
Plača izpred treh let (Brigita Rajšter Vranović) – 33/22-23/vo
Javni uslužbenci – direktno sodno varstvo pri prenehanju delovnega razmerja za določen čas – 33/26-27/sp
Osebni podatki v elektronski zbirki delovnih knjižic (Katarina Krapež) – 33/27/mo
Pojavne oblike škode in odškodnine v primerih spolne diskriminacije na področju zaposlovanja (Barbara Mazovec Kšela) –
34/15-16/č
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Ovire na poti do večje mobilnosti – delodajalski vidik (Maja Skorupan) – 35/14-15/č
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 35/21/vo
Snemanje in objava posnetkov predavanj (Katarina Krapež) –
35/23/mo
Portal za večjo zaposljivost mladih (Katarina Krapež) –
35/38/prik
(Ne)obdavčitev prispevka za dokup zavarovalne dobe presežnih
delavcev (Žiga Stupica) – 36/9-10/č
Disciplinska odgovornost po Zakonu o javnih uslužbencih (Brigita Rajšter Vranović) – 36/11–13/č
Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – kvotni sistem (Nina Kos)
– 37/14–16/č
Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem (Brigita Rajšter Vranović) – 37/19/vo
Ravnanje odgovorne osebe – župana, pri zaposlovanju (Ferdinand Šteharnik) – 37/22/mo
Kako olajšati položaj kandidata v primeru vložitve tožbe zaradi
diskriminacije (Barbara Mazovec Kšela) – 38/17-18/č
Prerazporejanje delovnega časa in obveznosti delavcev v primeru
spremembe delodajalca (Nataša Belopavlovič) – 38/19/vo
Kršitev dolžnega ravnanja uradne osebe inšpekcijskega organa
(Žarko Stevanović) – 38/22/mo
Varovana plača ali kako ustvarjati pravo z mnenji (Nejc Zemljak)
– 39/18-19/č
Krajši delovni čas zaradi starševstva (Brigita Rajšter Vranović) –
39/22/vo
Reaktivacija in odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) –
39/22/vo
Varstvo pravic delavcev, ki niso člani sindikata – 42/23-24/sp
Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so meje?
(Andreja Mrak) – 42/30-31/prik
Varčevanje na plečih javnih uslužbencev – delovna uspešnost
(Nejc Zemljak) – 43/10–12/č
Delovna razmerja v času gospodarske krize (Natali Gak) –
43/16-17/por
Vrnitev dokumentov ob prenehanju delovnega razmerja (Brigita
Rajšter Vranović) – 43/20/vo
Tranzicija delavskih domov ali pomen stanovanjskega prava za
upravljanje z migrantskimi delavci (Polona Mozetič) –
44/12-13/č
Varstvo nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
(Katarina Vatovec) – 44/23-24/sp
Delovna razmerja za določen čas za dramske igralce –
46/22/sp
Jubilejna nagrada – 46/III/pod
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas nosečnici (Brigita Rajšter Vranović) – 47/20/vo
Balon študentskih napotnic (Sandi Kodrič) – 47/34/č
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in premija kot
dodatek k plači (Nataša Belopavlovič) – 48/19/vo
Obveščanje o volitvah za svet delavcev (Irena Vovk) – 48/22/mo
Preventivni zdravstveni pregled (Nataša Belopavlovič) –
49-50/27/vo

demokracija
glej pravna država

denacionalizacija
Denacionalizacija kulturnih spomenikov – predpisi, praksa in primer Blejskega otoka (Janez Metelko) – 7-8/II–VI/pril
Najemniki v denacionaliziranih stanovanjih – do kdaj še žrtve
tranzicije? (Bojana Cvahte) – 7-8/VII-VIII/pril
Lastništvo funkcionalnega zemljišča po denacionalizaciji (Mateja
Tamara Fajs) – 14/20-21/vo
(Ne)upravičenost tujih državljanov do denacionalizacije (Katarina
Zidar Al-Mutairi) – 28/24/sp

diplomacija
Ureditev statusa vojaških diplomatskih predstavnikov RS (Andrej
Kavar, Vasilka Sancin) – 18/15–17/č

diskriminacija
glej človekove pravice

Dnevi slovenskih pravnikov 2009
Priznanja in nagrade za leto 2009 – 40-41/6–8/por
Pravo družb – uresničevanje pravice delničarjev in družbenikov
na skupščini (Irena Vovk) – 42/17-18/por
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Kako modernizirati slovensko pravosodje? (Andreja Tratnik) –
42/18/por
Zavarovalništvo na trgu (Jan Jeram) – 42/18-19/por
Varstvo intelektualne lastnine na internetu (Natali Gak) –
42/19-20/por
Pravna sredstva upravnega procesnega prava (Irena Vovk) –
42/20/por
Odškodninsko varstvo okolja (Natali Gak) – 42/20-21/por
Načelo sorazmernosti – mera prava (Jan Jeram) – 42/21/por
Preprosto ni res (Marko Šorli) – 42/22/odm
Varstvo osebnih podatkov in izzivi evropskega prava (Andreja
Tratnik) – 42/22/por
Prejemki in udeležba na dobičku članov organov vodenja in nadzora ter zaposlenih (Irena Vovk) – 43/14/por
Javni zavodi med trgom in javno službo (Natali Gak) –
43/14-15/por
Potreba po spremembah kazenskega zakonika (Andreja Tratnik)
– 43/15-16/por
Prekluzije v pravdnem postopku (Jan Jeram) – 43/16/por
Delovna razmerja v času gospodarske krize (Natali Gak) –
43/16-17/por
Ustava in volitve (Andreja Tratnik) – 43/17/por
Ekonomija, pravo in politika v obdobju gospodarske krize (Boštjan Koritnik) – 43/18-19/por
Pravna kultura (Jan Jeram) – 43/19/por
Odgovor na demanti Marka Šorlija (Katja Šugman Stubbs) –
43/19/odm

dobrodelnost
Pravna ureditev donacij v evropskem pravu (Eneja Bogataj) –
45/8–11/č
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni (Irena Vovk) –
49-50/46/prik

dohodnina
Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti – 2/III/erar
Premije PDPZ in priznavanje olajšav – 2/III/erar
Dostava podatkov za dobiček iz kapitala v zvezi s transakcijami
z investicijskimi kuponi – 5/III/erar
Dobiček iz kapitala od prodaje nepremičnine, ki leži v Sloveniji –
5/III-IV/erar
Davčna obravnava obresti z vidika fizičnih in pravnih oseb –
6/I-II/pod
Izvajanje tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2 – 7-8/I-II/erar
Informativni izračun dohodnine za leto 2008 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini – 7-8/II/erar
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. januar 2009 –
7-8/III-IV/erar
Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp
prikolice – 10/IV/erar
Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v davčnem obračunu akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti – novo pojasnilo – 12/I-II/erar
Obdavčitev denarne nagrade iz tujine – 12/II/erar
Oddajanje skupnega premoženja v najem – 14/IV/erar
Davčna obravnava obresti, doseženih pri predčasni prekinitvi
pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi –
16-17/II-III/erar
Davčna obravnava rente iz naslova izgubljenega zaslužka –
16-17/III-IV/erar
Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in
Luksemburgu – 19/IV/erar
Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja
odvetnika v odvetniško družbo – 19/IV/erar
Obdavčitev prejemkov delničarjev in nadzornih organov –
20/I–III/pod
Uveljavljanje dodatne splošne olajšave – 21/III/erar
Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja
vzgojno-varstvene družine – 21/III-IV/erar
Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega
podjetnika – 21/IV/erar
Sejnine in potni stroški članov sveta samoupravne narodne skupnosti – 26/IV/erar
Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje s. p. –
28/III-IV/erar
Obvestilo v zvezi z vgraditvijo kontrole statusa rezidentstva v
sistemu eDavki (4. avgust 2009) – 31-32/IV/erar

D

Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij (6. avgust 2009) –
31-32/IV/erar
Pojasnila o izpolnjevanju obrazca REK-1 ob izplačilu dohodkov
po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku – 34/III-IV/erar
Stopnja DDV za monitor epileptičnih napadov – 36/I/erar
Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-2 pri izplačilu
dohodka fizični osebi – zavezancu, ki opravlja dejavnost
proizvodnje električne energije – 36/II/erar
Obvezno zavarovanje – poslovodna oseba, ki ni lastnik družbe –
36/II-III/erar
Rezidentski status tuje fizične osebe – avtoprevozniki v mednarodnem cestnem prometu – 38/III-IV/erar
Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem
računu – 40-41/III/erar
Obdavčitev dohodkov poslancev Evropskega parlamenta − izvajanje predpisov – 40-41/IV/erar
Uveljavljanje stroškov pri predavanju (Davčna uprava Republike
Slovenije) – 42/23/vo
Obvestilo davčnim zavezancem, ki v Sloveniji nimajo urejenega
rezidentskega statusa – 43/IV/erar
Uveljavljanje investicijske olajšave – plačilo stavbne pravice –
45/II-III/erar
Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – 45/III/erar
Obvestilo izplačevalca o dejanskih stroških prejemnika avtorskega honorarja (Davčna uprava Republike Slovenije) –
46/19-20/vo
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni (Irena Vovk) –
49-50/46/prik

dokazno pravo
Predlaganje dokazov ni naloga sodišča – 1/III/pod
Načelo kontradiktornosti – izvajanje listinskih dokazov –
3-4/24–26/sp
Evropski dokazni nalog v kazenskih zadevah (Katja Šugman
Stubbs) – 7-8/23–25/č
Kršitev pravice do obrambe – zavrnitev dokaznega predloga –
10/21–23/sp
Kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve – zavrnitev dokaznih
predlogov obrambe – 14/22–24/sp
Obrazloženost ugovora zoper sklep o izvršbi – dokazno breme
glede negativnih dejstev – 18/21-22/sp
Procesno vodstvo glavne obravnave – dokazni sklep – 28/23/sp
Izvajanje dokazov v korist obdolženca – navzočnost pri preiskovalnih dejanjih – 35/23-24/sp
Bistvena kršitev določb kazenskega postopka – branje izvedenskega mnenja – 36/19/sp
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov: v slovenskem pravu?! (Primož Gorkič) – 42/6–8/č

doktorati
Med absolutno suverenostjo in globalnim vodenjem (Natali Gak)
– 35/29/prik

doping
glej šport

dosmrtni zapor
glej kaznovalno pravo

društva
glej tudi Pravniško društvo Ljubljana, Pravniško društvo Maribor
in Zveza društev pravnikov Slovenije
Priložnost, da se žrtev in storilec slišita (Katarina Krapež) –
2/27-28/por
Spletni register društev, strank in ustanov v Sloveniji (Katarina
Krapež) – 7-8/46/prik
Subvencije za delavce ali delodajalce? (Dejan Jasnič) –
10/28-29/por
Pošiljanje nezaželene elektronske pošte članom društva (Katarina
Krapež) – 11/82/mo
Zapuščina določa veličino (Slađana Miškić) – 13/32/por
Pravica do sodnega varstva – kršitev pravice člana društva –
37/20/sp
Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje
izobraževanja (Žarko Stevanović) – 39/23/mo
Brezplačen prenos gasilskega doma v lasti občine na društvo
(Maja Vagaja) – 44/17/vo
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E

družinsko pravo
Predkupna pravica zakonca v osebnem stečaju (Miha Šlamberger) – 6/10–12/č
Kako posvojiti otroka iz Rusije? Prvi koraki novih staršev (Nina
Šavli) – 13/15–17/č
Ugovor izpolnitve terjatve v izvršilnem postopku (Vesna Ravnik) –
15/VII-VIII/pril
Ugotovitev očetovstva je tudi pravica matere (Andreja Tratnik) –
21/24/sp
Pomembnost družinske vezi med očetom in otrokom (Andreja
Tratnik) – 23/27/sp
Opredelitev stikov starša z otrokom – 26/21-22/sp
Prosta izbira pristojnega sodišča za razvezo zakonske zveze
(Katarina Vatovec) – 29-30/27-28/sp
Pravica istospolnih parov do posvojitve otroka svojega partnerja
(Neža Kogovšek) – 35/28-29/sp
Pooblaščanje oseb za sklepanje zakonskih zvez (Marko Samardžić) – 37/12-13/č
Predlog Družinskega zakonika (Irena Vovk) – 37/32/por
Osnutek predloga družinskega zakonika (Ana Vodičar) –
39/II–VII/pril
Je posvojitev, izvedena v tujini, lahko v nasprotju z javnim redom
RS? (Neža Kogovšek) – 42/13–15/č
Družinski zakonik, moralne eksternalije in pravni voluntarizem
(Matej Avbelj) – 42/15-16/odm
Istospolne družine, moralni rob in Halid-Velid Levstik (Dragan
Petrovec) – 43/12-13/odm
Otrokova pravica do staršev (Lan Vošnjak) – 44/15-16/č
Nadaljnje krhanje položaja izključnih lastnikov stanovanj in stanovanjskih hiš (Igor Vuksanović) – 45/17-18/č
Pravica do solidarnostne pomoči v primeru zunajzakonske skupnosti (Nataša Belopavlovič) – 46/20-21/vo
Family Law, Sex & Society (Irena Vovk) – 47/30/prik
Dodatno o stanovanjskem varstvu v novi družinski zakonodaji
(Igor Vuksanović) – 48/15-16/č
Neučinkovito zagotavljanje stikov med staršem in otrokom
(Andreja Tratnik) – 48/23-24/sp

državljanstvo
Pravice slovenskih državljanov kot evropskih državljanov v praksi
(Maja Brkan) – 11/68–70/č
Pridobitev državljanstva in sredstva za preživljanje (Ministrstvo za
notranje zadeve) – 16-17/26-27/vo
The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality (Katarina
Krapež) – 19/30/prik

Državna revizijska komisija
Neobičajno nizka ponudba (Mateja Dren, Maja Potočnik) –
9/9–11/č
Taksa v postopkih javnega naročanja (Marija Bukovec Marovt) –
19/9-10/č
Kazenske takse pri revizijskih zahtevkih bi bilo treba odpraviti
(Maja Potočnik) – 19/10–12/č
Pretirana višina skupnega zneska takse – 20/21-22/sp
Nebistvene formalne pomanjkljivosti ponudb v praksi javnega
naročanja (Marko Zupanc) – 44/II–V/pril
Poslovna skrivnost pri vpogledih v ponudbe konkurenčnih
ponudnikov (Maja Potočnik) – 44/VI–VIII/pril
Pasti predloga novele ZJN-2 (Maja Potočnik) – 46/13–15/č
Državna revizijska komisija kot tribunal po 234. členu PES (Borut
Smrdel) – 47/13–15/č
Nova organizacija pravnega varstva v postopkih oddaje javnih
naročil? (Andraž Žvan, Vida Kostanjevec) – 48/12–14/č

Državni svet Republike Slovenije
Državni svet in odložilni veto (Ivan Kristan) – 7-8/14–16/č
Zgolj zato, ker zakon ne ureja razmerja, še ni protiustavne praznine – 28/19/sp
Funkcija predsednika Državnega sveta je poklicna – 46/23/sp

Državni zbor Republike Slovenije
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»Prespani paragrafi« (Marijan Pavčnik) – 3-4/3/uv
Referendum na Ustavno sodišče (Katarina Krapež) – 15/32/por
Zgolj zato, ker zakon ne ureja razmerja, še ni protiustavne praznine – 28/19/sp
Vrtiljak nezdružljivosti javnih funkcij (Miloš Senčur) – 39/16-17/č
Paragraf: Le en kandidat (Alenka Leskovic) – 42/33/č
Kanarčki za poslance (Božo Grafenauer) – 45/3/uv

ekonomija
glej tudi privatizacija
Kakšno bo naložbeno leto 2009? (Jure Mikuž) – 1/34/č
In flagranti: Štirje koraki od nadzora do pregona (Hinko Jenull) –
2/33/č
»Virtualni« borzni dobički in izgube (Robert Kleindienst) –
2/34/č
Zastavna pravica po ZTFI in ZFZ (Mitja Širaj) – 3-4/14–16/č
Podjetja se predstavijo (Matej Tomažin) – 3-4/34/č
Bilance bratov Grimm (Jure Mikuž) – 5/34/č
Kako dobiti največ za vaš denar (Katarina Krapež) – 5/38/prik
Ključni problem nagrajevanja (Robert Kleindienst) – 6/34/č
Dvorezne subvencije (Matej Tomažin) – 7-8/42/č
Kako preživeti gospodarsko krizo? (Meta Ahtik) – 9/29-30/prik
The Shock Doctrine (Aleš Završnik) – 9/29/prik
Pomlad, polna pesimizma (Jure Mikuž) – 9/34/č
Subvencije za delavce ali delodajalce? (Dejan Jasnič) –
10/28-29/por
Ignoranca nevarnejša od pohlepa (Robert Kleindienst) – 10/34/č
Ad hoc: Kriza (Vesna Bergant Rakočević) – 11/93/č
Prazna malha? (Matej Tomažin) – 11/94/č
Slovenski razvojni slepič (Jure Mikuž) – 12/34/č
Gospodarska kriza – izziv za razvoj ekonomske demokracije
(Mato Gostiša) – 13/3/uv
Ko delnicam napovejo smrt (Robert Kleindienst) – 13/34/č
In flagranti: Pravoznanstvo, tajkuni in bančni rop (Hinko Jenull) –
14/33/č
Finančni holdingi (Matej Tomažin) – 14/34/č
Slaba praksa (Jure Mikuž) – 15/34/č
Navidezna borzna povezava (Robert Kleindienst) – 16-17/42/č
Gospodarski nacionalizem (Jure Mikuž) – 19/34/č
Odločno uveljavljanje ali odprodaja (Sandi Kodrič) – 20/3/uv
Vrednost zamolčanega (Robert Kleindienst) – 20/34/č
Kriza kot priložnost? (Matej Tomažin) – 21/34/č
Lucrum sine damno alterius fieri non potest (Janez Kranjc) –
22/32/č
Ku(pu)j železo, ko je vroče (Jure Mikuž) – 22/34/č
The Regulatory Response to the Financial Crisis (Katarina Krapež) – 23/30/prik
Zmagovalec gospodarske krize (Robert Kleindienst) – 23/34/č
Odlašanje bo boleče (Sandi Kodrič) – 24-25/42/č
The Managers‘ Guide to Understanding Effective Contract Evaluation (Katarina Krapež) – 26/30/prik
Pomanjkanje transparentnosti (Matej Tomažin) – 26/34/č
So res krivi bratje Lehman? (Robert Kleindienst) – 28/34/č
Nepremičnine in breztežnost (Sandi Kodrič) – 29-30/38/č
Delo za vse (Jože Mencinger) – 31-32/3/uv
Krizni krediti že septembra (Katarina Krapež) – 31-32/40/por
Kdo bo plačal račun (Matej Tomažin) – 31-32/42/č
Koliko stane slava v Sloveniji? (Jure Mikuž) – 33/34/č
Kako izračunati ceno svetovalne ure (Jurij Žurej) – 34/II–VII/pril
Država mora reševati z dobičkom (Robert Kleindienst) – 34/34/č
Ne tako hitro! (Sandi Kodrič) – 35/34/č
Splet okoliščin ali slabe odločitve? (Matej Tomažin) – 36/34/č
Spletna stran o gospodarski krizi (Katarina Krapež) – 36/38/prik
Dvignite plače, sicer gremo na ceste! (Jure Mikuž) – 37/34/č
Nadgrajeni portal za inovativne (Katarina Krapež) – 37/38/prik
In flagranti: Lopovi, dajte peneze nazaj! (Hinko Jenull) – 38/33/č
Kako osvojiti svet z odličnimi sendviči? (Robert Kleindienst) –
38/34/č
Z obrobja postave: Pravica do norosti (Tomaž Pavčnik) –
39/33/č
Branimo svobodo, zagotavljamo pravičnost (Aleš Zalar) –
40-41/3/uv
Kako vzgojiti generacijo podjetnikov (Jure Mikuž) – 42/34/č
Ekonomija, pravo in politika v obdobju gospodarske krize (Boštjan Koritnik) – 43/18-19/por
Beg možganov na skrite načine (Robert Kleindienst) – 44/34/č
Okrevanje, toda ne popolno (Matej Tomažin) – 45/34/č
International Economic Law (Irena Vovk) – 46/30/prik
Je krize res konec? (Jure Mikuž) – 46/34/č
Zanimivo 2009, pestro 2010? (Matej Tomažin) – 48/34/č
Vrednost socialnih omrežij (Jure Mikuž) – 49-50/42/č

elektronsko poslovanje
glej informatika
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energetika
Ali imamo močnejšega regulatorja na trgu električne energije?
(Andrej Seršen) – 18/6–8/č
Dovoljenje za obratovanje jedrske elektrarne (Katarina Vatovec) –
43/26-27/sp
Varstvo konkurence – usklajeno delovanju pri zvišanju cen električne energije – 45/24–27/sp
Plinski terminali – primeren premik od politike k pravu (Rajko
Knez) – 46/3/uv
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (Tina Fistravec)
– 49-50/23-24/č
Nuclear Law (Irena Vovk) – 49-50/38/prik

etika in morala
Nezavezujoče: Socialnost in solidarnost kot del etičnega samorazumevanja (pravnikov) (Andraž Teršek) – 7-8/41/č
Legal Ethics (University Casebook) (Katarina Krapež) –
10/30/prik
Z obrobja postave: Katin (Tomaž Pavčnik) – 10/33/č
Ad hoc: Kriza (Vesna Bergant Rakočević) – 11/93/č
Choosing Life, Choosing Death: The Tyranny of Autonomy in
Medical Ethics and Law (Katarina Krapež) – 12/30/prik
Le morala in pravičnost sta absolutna aksioma (Kristina Božič) –
13/27-28/por
Tretmanska obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj (Jasmina
Arnež) – 14/II–VIII/pril
Integriteta javnega sektorja (Bećir Kečanović) – 16-17/8-9/č
ASBO Nation: The criminalisation of nuisance (Aleš Završnik) –
16-17/37/prik
Ad hoc: Pogled na kosti (meso in kri) (Vesna Bergant Rakočević) – 16-17/41/č
Z novim predpisom do večje poštenosti? (Drago Kos) – 21/3/uv
Interrogations, Forced Feedings, and the Role of Health Professionals: New Perspectives on International Human Rights,
Humanitarian Law and Ethics (Katarina Krapež) –
24-25/38/prik
Cum de unius moribus iudicabis, de publicis cogita (Janez
Kranjc) – 24-25/40/č
Mar čevlje lahkó sodi le kopitar? (Marko Pavliha) – 28/1617/odm
Odnos nosilcev oblasti do prava (Matej Avbelj) – 33/17/č
Obsodba totalitarnih režimov in sprava (Spomenka Hribar) –
35/3/uv
Intelektualna poštenost (Marijan Pavčnik) – 38/3/uv
Dan slovenskih odvetnikov (Bojan Kukec) – 39/28/por
Altruism Reconsidered – Exploring New Approaches to Property
in Human Tissue (Irena Vovk) – 39/30/prik
Z obrobja postave: Pravica do norosti (Tomaž Pavčnik) –
39/33/č
Ad hoc: Vsi drugačni, vsi enakopravni (Vesna Bergant Rakočević) – 40-41/37/č
Družinski zakonik, moralne eksternalije in pravni voluntarizem
(Matej Avbelj) – 42/15-16/odm
Nezavezujoče: Drugače o življenju in smrti? (Andraž Teršek) –
49-50/41/č

evro
Zakonitost kartice Urbana (Janez Tekavc) – 49-50/22-23/č

Evropska unija
glej tudi Evropski parlament, Evropski varuh človekovih pravic,
Komisija Evropskih skupnosti, Lizbonska pogodba, Sodišče
Evropske unije, Splošno sodišče in Svet Evropske unije
Evropske stranpoti slovensko–hrvaških odnosov (Matej Avbelj) –
1/3/uv
Odškodninska odgovornost držav članic za sodne kršitve prava
Skupnosti (Katja Plauštajner, Martina Sever, Daniela Sindičič)
– 1/II–VIII/pril
Prenovljeno pravo Evropske unije (Marko Ilešič) – 1/30-31/prik
Leto ustvarjalnosti in inovacij (Katarina Krapež) – 1/38/prik
Vinjetni spor z vidika sodne prakse Sodišča ES (Matej Avbelj) –
2/6-7/č
Odškodnine v primeru odpovedi letalskega poleta iz varnostnih
razlogov (Marko Zupanc) – 2/8-9/č
Davčni vrtiljak na razširjenem trgu EU (Andrej Ferlinc) –
2/26-27/por
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Nataša Skubic) –
2/32/č
Evropska digitalna knjižnica (Katarina Krapež) – 2/38/prik

E

Uvedba vinjet in prost pretok blaga (Aleksander Mavko) –
3-4/10-11/odm
Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C (Aleš Butala)
– 3-4/12-13/č
Evropska zasebna družba (Peter Podgorelec) – 5/8–11/č
Sklepanje mednarodnih pogodb v okviru članstva Slovenije v EU
po ZZZ-1 (Andrej Svetličič) – 5/18–20/č
Postopek za evropski plačilni nalog (Nataša Skubic) – 5/32/č
Neposredni učinek direktiv Skupnosti za državna podjetja (Maja
Brkan) – 6/14-15/č
Zbirke biometričnih značilnosti v EU (Gregor Janc) – 6/16–19/č
Zgodovinska sodna praksa Sodišča ES – končno tudi v slovenščini? (Anamarija Patricija Masten, David Weindorfer) –
6/II–VII/pril
Spletni koledar dogodkov v organizacijah EU (Katarina Krapež) –
6/38/prik
Evropski dokazni nalog v kazenskih zadevah (Katja Šugman
Stubbs) – 7-8/23–25/č
Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (Nataša Skubic) –
7-8/40/č
Pravice intelektualne lastnine (Nataša Skubic) – 10/32/č
Potrošnik in prodajalec – koga bolj ščiti evropsko pravo? (Verica
Trstenjak) – 11/7–10/č
Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi
sistemi varstva pravic (Rajko Knez) – 11/11–13/č
Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih podatkov
in vzpostavitev družbe nadzora (Petra Bard, prevedel Boštjan
Koritnik) – 11/13-14/č
Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu nove direktive (Rajko Pirnat) – 11/15–17/č
Prenehanje pogodbenega razmerja – nova sankcija za težje kršitve (Vesna Kranjc) – 11/20–22/č
Zaključek postopka javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika z vidika evropskega prava (Marko Žvipelj) –
11/22-23/č
Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom (Nina
Plavšak) – 11/26–29/č
Implementacija procesnih uredb v slovenskem pravu in praksi
slovenskih sodišč (Nina Betetto) – 11/29–31/č
Prihodnost sodstva v EU (Tomaž Keresteš) – 11/32-33/č
Evropski postopek za izdajo plačilnega naloga in v sporu majhne vrednosti (Andrej Ekart) – 11/36-37/č
Evropska zasebna družba (Marijan Kocbek) – 11/38–40/č
Prenos sedeža družbe iz davčnih razlogov v pravu ES (Nana
Šumrada) – 11/40-41/č
Evropski konkurenčnopravni postopki in varstvo zasebnosti (JeanChristophe Puffer-Mariette, prevedel Boštjan Koritnik) –
11/42–44/č
Oris odškodnin na področju skupnostnega antitrusta (Ana Vlahek) – 11/44–46/č
Zlata delnica kot ovira prostega pretoka kapitala (Renata Zagradišnik) – 11/47-48/č
Sindikalni ukrepi in prost pretok storitev (Janja Hojnik) –
11/49–51/č
Spremembe Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa – pomen za slovensko delovno pravo
(Nataša Belopavlovič) – 11/51–53/č
Pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU (Grega Strban) –
11/54–56/č
Razvoj in stanje prava industrijske lastnine v EU (Marko Ilešič) –
11/62–64/č
Načelo solidarnosti kot splošno načelo prava EU (Matej Accetto)
– 11/64-65/č
Sedanjost in prihodnost evropskega obligacijskega prava (Damjan Možina) – 11/66–68/č
Pravice slovenskih državljanov kot evropskih državljanov v praksi
(Maja Brkan) – 11/68–70/č
The Outer Limits of European Union Law (Katarina Krapež) –
12/30/prik
Model, znamka in patent Skupnosti (Nataša Skubic) – 12/32/č
Načelo sorazmernosti v kazenskem pravu EU (Andreja Tratnik) –
13/VI-VII/pril
ENPP v luči ustavnih garancij in človekovih pravic (Neža Kogovšek) – 13/26/por
Potrebujemo posebno direktivo o nasilju nad ženskami (Jasmina
Arnež) – 13/27/por
The Responsibility to Assist: EU Policy and Practice in CrisisManagement Operations Under European Security and
Defence Policy (Katarina Krapež) – 13/30/prik
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50 Years of the European Treaties: Looking Back and Thinking
Forward (Essays in European Law) (Katarina Krapež) –
13/30/prik
Molk organa mora škodovati organu in ne stranki (Rajko Pirnat)
– 14/3/uv
Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in
the EU and WTO (Katarina Krapež) – 14/30/prik
Večjezičnost v EU (Nataša Skubic) – 14/32/č
EU Criminal Law (Katarina Krapež) – 15/30/prik
Odškodninska odgovornost države za sodne napake pri uporabi
prava Skupnosti (Renata Zagradišnik) – 16-17/17–19/č
Materials on European Community Law of Competition (Katarina
Krapež) – 16-17/38/prik
Nekatere uporabne povezave za iskanje terminologije, povezane
z EU (Nataša Skubic) – 16-17/40/č
Čezmejno podjetništvo v EU (Katarina Krapež) – 16-17/46/prik
Novo razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi –
uredba GHS (Semira Hajrlahović Mehić, Tatjana Humar Jurič) – 18/8–11/č
Gospodarski nacionalizem (Jure Mikuž) – 19/34/č
Vključevanje, kot ga vidi in razume EU (Katarina Krapež) –
20/38/prik
Reševanje patentnih sporov v Evropi – de lege lata in predvidene reforme (Nina Smerdu) – 21/16–18/č
Delitev bremena v EU: uredba za določitev odgovornosti za
obravnavanje prošnje za azil (Rita-Maria Kirschbaum, prevedla Kristina Božič) – 22/15–17/č
Current Issues in European Financial and Insolvency Law (Katarina Krapež) – 22/30/prik
EU Intellectual Property Law and Policy (Katarina Krapež) –
22/30/prik
Prva tožba Slovenije proti Komisiji (Verica Trstenjak) – 23/3/uv
Obveščanje uporabnikov cest o varnosti cestnega omrežja (Mitja
Kocmut, Boštjan Koritnik) – 23/II–VIII/pril
Pravice in pravno pisanje na skupnem trgu (Matej Accetto) –
23/30-31/prik
Portal člankov o EU (Katarina Krapež) – 24-25/46/prik
Individualizirani omejevalni ukrepi v pravnem redu Republike Slovenije (Igor Vuksanović) – 26/II–VIII/pril
Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic
(Natali Gak) – 26/30-31/prik
Nemška razlaga evropskega prava (Matej Accetto) – 27/3/uv
Multilingual Interpretation of European Community Law (Katarina
Krapež) – 27/30/prik
Uporaba evropskega prava in njegova časovna veljavnost (Alenka Škrk) – 29-30/6–9/č
Delo za vse (Jože Mencinger) – 31-32/3/uv
Evropsko spletno igralništvo na pragu sprememb (Dženeta Cizelj)
– 31-32/12-13/č
Sodobne težave z uporabo načela prostega pretoka blaga (Janja
Hojnik) – 31-32/18-19/č
Drag prestop čez mejo (Andreja Tratnik) – 31-32/35-36/sp
DDV-sveženj 2010 (Andrej Grah Whatmough) – 33/11–13/č
Bogat arhiv medijskih vsebin EU (Katarina Krapež) – 33/38/prik
GNSS in vprašanja nepogodbene odškodninske odgovornosti v
EU (Vesna Bergant Rakočević) – 34/17–19/č
Ovire na poti do večje mobilnosti – delodajalski vidik (Maja Skorupan) – 35/14-15/č
Sosedska plinska kalvarija (Marko Pavliha) – 36/3/uv
Evropska unija od A do Ž (Matej Accetto) – 36/30-31/prik
Neupoštevanje pravnega reda EU s strani slovenskega sodišča
in problem neposredovanja predhodnih vprašanj (Anže
Erbežnik) – 37/10–12/č
Dobava blaga na daljavo – 38/II-III/erar
Prenos lastninske pravice na premičninah v Evropi (Andrej Ekart)
– 38/30-31/prik
Free Movement of Lawyers in the European Union (Irena Vovk)
– 39/30/prik
Branimo svobodo, zagotavljamo pravičnost (Aleš Zalar) –
40-41/3/uv
Slovenska sodišča in postopek za predhodno odločanje (Matej
Avbelj) – 40-41/9–12/č
Portal Europa – uradno spletišče Evropske unije (Irena Vovk) –
40-41/42/prik
Varstvo osebnih podatkov in izzivi evropskega prava (Andreja
Tratnik) – 42/22/por
The Sporting Exception in European Union Law (Irena Vovk) –
42/30/prik
EU Law (Irena Vovk) – 43/30/prik
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Krepitev notranjega trga, vendar za kakšno ceno? (Sandi Kodrič)
– 43/34/č
Visoko tveganje visoke bonitete (Peter Merc) – 45/6–8/č
Pravna ureditev donacij v evropskem pravu (Eneja Bogataj) –
45/8–11/č
European crime-markets at cross-roads: Extended and extending
criminal Europe (Irena Vovk) – 45/30/prik
The European Arrest Warrant in Practice (Irena Vovk) – 45/30/prik
Knjižnica EU Bookshop (Irena Vovk) – 45/38/prik
Za izboljšanje razvojnega sodelovanja v Evropi (Irena Vovk) –
46/38/prik
Učinkovito sodelovanje med Europolom in Eurojustom pomembno tudi za Slovenijo (Damjan Potparič) – 48/10–12/č
Konstitucionalizacija EU in Lizbonska pogodba (Franc Grad) –
49-50/7-8/č
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (Tina Fistravec)
– 49-50/23-24/č

Evropski parlament
Prejemanje nadomestil poslancev EP po izteku mandata (Marko
Kirn) – 16-17/14–17/č
Plače poslancev Evropskega parlamenta (Marko Kirn) –
18/11-12/č
Spletni pripomoček za volitve v EP (Katarina Krapež) –
19/38/prik
Najvestnejši poslanci v preteklem mandatu (Katarina Krapež) –
22/38/prik
Obdavčitev dohodkov poslancev Evropskega parlamenta − izvajanje predpisov – 40-41/IV/erar

Evropski varuh človekovih pravic
Evropski varuh človekovih pravic kot alternativna pravna pot
(Maja Smrkolj) – 26/17-18/č

Evropsko sodišče za človekove pravice
Spet o naglavnih pokrivalih (Dean Zagorac) – 2/25/sp
Antena kot pravica najemnika (Dean Zagorac) – 3-4/29/sp
Povračilo stroškov spremembe spola (Dean Zagorac) – 6/27/sp
Odvetnik in državljan pred ESČP (Ciril Ribičič) – 7-8/38-39/prik
Pravica do zdravega okolja in obveščenosti (Dean Zagorac) –
9/26/sp
Začasna omejitev svobode v okviru boja proti terorizmu (Dominika Švarc) – 10/26-27/sp
Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi
sistemi varstva pravic (Rajko Knez) – 11/11–13/č
Svoboda izražanja in graja vodstva podjetja, ki jo je izrekel predsednik sindikata (Katarina Zidar Al-Mutairi) – 12/26-27/sp
Odgovornost države, ker ni preprečila umora (Katarina Zidar
Al-Mutairi) – 13/24/sp
Pomembnejši cilj je visoka raven pravne zaščite pravic (Manca
Drobne) – 13/25-26/por
Diskriminacija pri izplačevanju pokojnin po razpadu skupne države (Katarina Zidar Al-Mutairi) – 14/27–29/sp
Neučinkovit odziv sodnega sistema na sumljivo smrt v bolnišnični oskrbi (Peter Lipoglavšek) – 15/26-27/sp
Do kam naj seže zdravniški molk? (Andreja Tratnik) –
15/27-28/sp
Pol stoletja Evropskega sodišča za človekove pravice (Ciril Ribičič) – 16-17/21-22/č
Tudi zaporniki imajo pravico dihati čist zrak (Andreja Tratnik) –
16-17/33/sp
Zasuk v smeri priznavanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja (Polona Tepina) – 16-17/34-35/sp
(Ne)spoštovanje amnestije druge države za mučenje (Andreja
Tratnik) – 18/23-24/sp
Negativna volilna kampanja kot kršitev pravice do zasebnosti?
(Andreja Tratnik) – 19/26-27/sp
Preslikavanje svojih osebnih podatkov kot del pravice do zasebnega življenja (Andreja Tratnik) – 20/27-28/sp
Reforma ESČP je prednost (Katarina Krapež) – 20/32/por
Ugotovitev očetovstva je tudi pravica matere (Andreja Tratnik) –
21/24/sp
Prenos najemnega razmerja s pokojnega na osebo istega spola
(Katarina Zidar Al-Mutairi) – 21/25-26/sp
Za učinkovito ESČP (Katarina Krapež) – 21/32/por
Kasacijski postopek ni potreben, če pa je, mora biti pravilno urejen (Andreja Tratnik) – 22/25/sp
Pomembnost družinske vezi med očetom in otrokom (Andreja
Tratnik) – 23/27/sp
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Legitimnost poseganja v posameznikovo zasebnost (Sandra
Vesel) – 24-25/31/sp
Zaupnost odnosa z zdravnikom velja tudi v zaporu (Andreja Tratnik) – 24-25/32/sp
Zatrjevana kršitev 3. člena EKČP zahteva celovito in učinkovito
preiskavo (Andreja Tratnik) – 26/28-29/sp
Za nasilje v družini odgovorna tudi država (Andreja Tratnik) –
27/22-23/sp
Prepoved političnih strank (Dominika Švarc) – 27/24/sp
(Ne)upravičenost tujih državljanov do denacionalizacije (Katarina
Zidar Al-Mutairi) – 28/24/sp
Svoboda izražanja v imenu živali (Andreja Tratnik) – 28/25-26/sp
Brezpogojen dostop do informacij javnega značaja (Jelena Burnik) – 29-30/25/sp
Kljub formalnim pomanjkljivostim pripor zakonit (Andreja Tratnik)
– 29-30/26-27/sp
Nemožnost sodelovanja v postopku pred ustavnim sodiščem
(Andreja Tratnik) – 31-32/34-35/sp
Drag prestop čez mejo (Andreja Tratnik) – 31-32/35-36/sp
Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah (Blaž
Kovač) – 31-32/37/prik
Sorazmerje med odškodnino za razlastitev in stroški postopka
(Andreja Tratnik) – 33/28/sp
K osnutku ZKP-1: Sporazum o priznanju krivde (Primož Gorkič)
– 34/20–22/č
Odgovornost za smrt demonstranta? (Andreja Tratnik) –
34/26-27/sp
Prenatrpanost zaporov je lahko kršitev 3. člena EKČP (Andreja
Tratnik) – 35/27-28/sp
Razširitev dometa 7. člena EKČP – retroaktivna uporaba milejšega zakona (Andreja Tratnik) – 37/25-26/sp
Političen vpliv na medije omejuje njihovo svobodo izražanja
(Andreja Tratnik) – 38/23-24/sp
Sodni zaostanki bi morali biti izjeme (Jan Jeram) – 38/27/por
Izzvana kriminalna dejavnost krši pravico do poštenega sojenja
(Andreja Tratnik) – 39/25-26/sp
Ali je mediju res jasno, kje so meje začasne odredbe? (David
Premelč) – 40-41/18–20/odm
Časovna prekluzija ob trajajoči kršitvi (Andreja Tratnik) –
40-41/30-31/sp
Karikature in politična satira v demokratični družbi (Andreja Tratnik) – 42/28/sp
Pravica do poštenega sojenja pri izdajanju začasnih ukrepov v
civilnih zadeva (Andreja Tratnik) – 43/28-29/sp
Križ čez križe (Andreja Tratnik) – 44/26/sp
Več kot pet let pripora ni preveč? (Andreja Tratnik) – 45/29/sp
Neučinkovito zagotavljanje stikov med staršem in otrokom
(Andreja Tratnik) – 48/23-24/sp
Mreža, ki povezuje Vzhod z Zahodom (Ciril Ribičič) – 48/27/por

F
fakulteta
Letna skupščina Zveze evropskih pravnih fakultet (Janez Kranjc)
– 7-8/36/por
Odlična uvrstitev na tekmovanju v Sofiji (Ines Grah, Nastja Merlak) – 10/28/por
Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (Špela
Cerar, Timon Hren, Peter Malis, Anja Sedej) – 15/29/por
Študenti prava na ekskurziji na Dunaju (Ana Petrič) – 15/29/por
Najboljša uvrstitev doslej (Ajda Levičnik, Ivo Lah, Živa Nendl) –
21/28/por
V znamenju konceptualnih vprašanj (Natali Gak) – 26/29/por
Mar čevlje lahkó sodi le kopitar? (Marko Pavliha) – 28/1617/odm
Poletna šola evropskega zasebnega prava v Salzburgu (Mojca
Zupančič, Jure Lukančič, Ivo Grlica) – 34/27/por
Ob 200-letnici francoskega kazenskega zakonika (Janez Kranjc)
– 36/29-30/por
Imena uporabnikov knjižnice na internetu (Irena Vovk) –
39/24/mo
Pravna argumentacija in izzivi moderne Evrope (Matej Avbelj) –
42/29/por
Potemkinova vas bolonjske reforme (Miha Juhart) – 44/3/uv
Človekove pravice in pravna država (Irena Vovk) – 49-50/34/por
Upravna svetovalnica na spletu (Tina Sever) – 49-50/35/prik

E–G

federalizem
Local Government and Metropolitan Regions in Federal Systems
(Global Dialogue on Federalism) (Katarina Krapež) –
34/30/prik

filozofija prava
Problematičnost sintagme »pravice in dolžnosti« (Tine Hribar) –
2/17-18/č
Pravnikove dileme nadzorstvenih pritožb (Aleš Mercina) –
5/VII-VIII/pril
Amicos secreto admone, palam lauda (Janez Kranjc) – 6/32/č
Homines sacri – izbrisani kot konstitutivni element slovenske
države (Benjamin Flander) – 14/18-19/č
Filozofija prava Ronalda Dworkina (Marko Novak) –
21/30-31/prik
Odnos nosilcev oblasti do prava (Matej Avbelj) – 33/17/č
Iustitia est domina et regina virtutum (Janez Kranjc) – 42/32/č

finančno pravo
glej bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji

Francija
Zapor po zaporu (Jan Jeram) – 2/14-15/č
Spet o naglavnih pokrivalih (Dean Zagorac) – 2/25/sp
(Ne)spoštovanje amnestije druge države za mučenje (Andreja
Tratnik) – 18/23-24/sp
Tudi skušnjava je lahko delo (Jan Jeram) – 24-25/30-31/sp
Dostop do interneta je človekova pravica (Jan Jeram) –
26/22-23/sp
Drag prestop čez mejo (Andreja Tratnik) – 31-32/35-36/sp
So spletnemu piratstvu štete ure? (Jan Jeram) – 43/27/sp
Principles of French Law (Irena Vovk) – 49-50/38/prik

G
garancija
Gradbena pogodba – začetek teka garancijskega in jamčevalnega roka (Vesna Sodja) – 19/12-13/č
Garancija – jamčevanje za stvarne napake – izbira med alternativnimi obveznostmi – 21/20-21/sp

gasilci
(Ne)sposobnost za opravljanje nalog gasilstva – 2/20/sp
Gasilski dom za poklicno gasilsko enoto (Mitja Kocmut) –
33/23/vo
Brezplačen prenos gasilskega doma v lasti občine na društvo
(Maja Vagaja) – 44/17/vo

genocid
Dosmrtna ječa za idejnega vodjo genocida v Ruandi (Dominika
Švarc) – 1/28-29/sp
After Genocide: Bringing the Devil to Justice (Katarina Krapež) –
5/30/prik
Nalog za prijetje predsednika al Baširja (Dominika Švarc) –
10/19/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) – Genocid (Damjan
Korošec) – 22/18-19/č
Florence Hartman: Ne bodo me utišali (Dean Zagorac) –
22/28/por
Florence Hartmann: dura lex, sed lex? (Natali Gak) – 37/27/sp

globe
Oglobljena informacijska pooblaščenka (Katarina Krapež) –
27/32/por
Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist – vsebina odločitve drugostopenjskega sodišča – 34/25-26/sp

gospodarsko pravo
glej tudi bančništvo, ekonomija, insolvenčno pravo, konkurenčno
pravo, prevzemi, samostojni podjetnik in vrednostni papirji
Delitev dobička delavcem (Tanja Glušič) – 2/9–11/č
Vpis sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja – znatni interes za hitro odločitev registrskega
organa – 2/22–24/sp
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili (Borut Bratina) – 2/30-31/prik
Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C (Aleš Butala)
– 3-4/12-13/č
Evropska zasebna družba (Peter Podgorelec) – 5/8–11/č
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Sodišče ES v zadevi Cartesio vztrajalo pri svojem (Jerneja Prostor) – 5/24-25/sp
»Borza ni le gospodarska družba …« (Matija Damjan) – 6/6-7/č
Dopustnost preklica sklicane skupščine delniške družbe s strani
uprave (Saša Prelič) – 9/6–8/č
Predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih
oseb za leto 2007 – za podjetje v likvidaciji – 10/III-IV/erar
Spregled pravne osebnosti (Bojan Zabel) – 10/30-31/prik
Evropska zasebna družba (Marijan Kocbek) – 11/38–40/č
Prenos sedeža družbe iz davčnih razlogov v pravu ES (Nana
Šumrada) – 11/40-41/č
Prihaja čas letnih obračunov s preteklostjo – z letom 2008 –
11/I-II/pod
Korporacije (Peter Podgorelec) – 11/90-91/prik
Družba z omejeno odgovornostjo v praksi (1.) (Bojan Zabel) –
12/10-11/č
Različna ureditev participacije delavcev v upravnem odboru in
nadzornem svetu – 12/21-22/sp
Družba z omejeno odgovornostjo v praksi (2.) (Bojan Zabel) –
13/8-9/č
Družba z omejeno odgovornostjo v praksi (3.) (Bojan Zabel) –
14/10–12/č
Družba z omejeno odgovornostjo v praksi (4.) (Bojan Zabel) –
15/15-16/č
Zavarovanje bančnih garancij (Miran Jus) – 16-17/11-12/č
Družba z omejeno odgovornostjo v praksi (5.) (Bojan Zabel) –
16-17/13-14/č
Združitev družb in oddvojitev pogodbenih delov (Saša Prelič) –
16-17/28/vo
Čezmejno podjetništvo v EU (Katarina Krapež) – 16-17/46/prik
Sprememba naslova ustanovitelja (Peter Podgorelec) – 18/18/vo
Zastavna pravica na poslovnem deležu v družbi z omejeno
odgovornostjo (Mitja Podpečan) – 18/II–VII/pril
Obdavčitev prejemkov delničarjev in nadzornih organov –
20/I–III/pod
Business Law (Katarina Krapež) – 20/30/prik
Aktualno, evropsko in krizno (Boštjan Koritnik) – 21/27/por
Lastniki in kolektivno PDPZ (Darja Golob Koritnik) – 22/20/vo
Sporna individualna pogodba prokurista – 22/II-III/pod
The Managers‘ Guide to Understanding Effective Contract Evaluation (Katarina Krapež) – 26/30/prik
Družbena odgovornost gospodarskih družb (Jernej Letnar Černič) – 27/9–11/č
Kje in kakšne spremembe (France Bučar) – 28/3/uv
Registracija za namene DDV – firma podjetja – 28/I/erar
Davčna obravnava izčlenitve – 28/II-III/erar
S. p. ali d. o. o. – primerjava socialnega položaja (Jaka Cepec)
– 29-30/I–XII/pril
Korporacijski in davčni vidik izčlenitve kapitalske družbe –
29-30/I-II/pod
Povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev v primeru
insolventnosti (Kristijan Anton Kontarščak) – 31-32/9–11/č
Izvajanje 48. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
– 31-32/II-III/erar
Družba z omejeno odgovornostjo (Miha Juhart) –
31-32/38-39/prik
Od 1. septembra veljajo nove zahteve glede sklica in izvedbe
skupščine – 33/I-II/pod
Status pasivnega družbenika – 33/III/pod
Menica v slovenski sodni praksi (Meta Ahtik) – 35/9–11/č
Družba kot imetnik lastnega deleža in skupščina (Peter Podgorelec) – 35/20/vo
Obličnost odsvojitve poslovnega deleža – 35/III-IV/pod
Izplačilo nagrade upravi družbe (Nataša Samec) – 36/18-19/vo
Prenovljena ureditev sklica skupščine delniške družbe (Kristijan
Anton Kontarščak) – 36/II–VIII/pril
Obvezno zavarovanje – poslovodna oseba, ki ni lastnik družbe –
36/II-III/erar
Dopustnost operacij LBO/MBO (Gašper Tompa) – 37/II–VIII/pril
Kršitev družbene pogodbe – 37/II-III/pod
Se lizinške hiše soočajo s »tramontano« pri financiranju jaht?
(Uroš Košenina) – 38/11–13/č
Zunajsodna prodaja ali »zadržanje« zastavljenih vrednostnih
papirjev (Miha Šlamberger) – 39/6-7/č
Skrbni pregled podjetja (Jernej Jeraj, Katarina Koren) –
40-41/II–X/pril
Posojila družbi namesto lastnega kapitala (Kristijan Anton Kontarščak) – 40-41/X–XII/pril
Novela ZGD-1C z uvodnimi pojasnili (Peter Podgorelec) –
40-41/34-35/prik
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Malim delničarjem kaže bolje (Matej Tomažin) – 40-41/38/č
Pravo družb – uresničevanje pravice delničarjev in družbenikov
na skupščini (Irena Vovk) – 42/17-18/por
Davčni in računovodski vidik rednega letnega popisa sredstev in
obveznosti – 42/I-II/pod
Poseg v pravico do zasebne lastnine manjšinskih delničarjev –
42/24/sp
Posebni primeri zastopanja prokuristov in poslovodstva – težave
in nejasnosti v praksi (Vid Leskovec, Simon Žgavec) –
43/6–8/č
Zgolj premestitev bi bila napačen signal (Sandi Kodrič) –
43/9-10/č
Prejemki in udeležba na dobičku članov organov vodenja in nadzora ter zaposlenih (Irena Vovk) – 43/14/por
Obdavčitev podjetja v postopku redne likvidacije – 43/II–IV/erar
Tretja novela Zakona o zadrugah za večjo privlačnost te organizacijske oblike (Franci Avsec, Primož Žerjav) – 44/10-11/č
Visoko tveganje visoke bonitete (Peter Merc) – 45/6–8/č
International Trade Law (Irena Vovk) – 45/30/prik
Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje (Rado Bohinc) –
46/12-13/č
Korporacijsko pravo (Peter Podgorelec) – 46/30-31/prik

gospodarstvo
glej ekonomija

gradbeništvo
Javno dobro (Renato Vrenčur, Slađana Mrkonjić) – 12/19-20/vo
Gradbena pogodba – začetek teka garancijskega in jamčevalnega roka (Vesna Sodja) – 19/12-13/č
Gradbena pogodba – zakaj je pri gradnji najbolje biti v vlogi
projektanta (Vesna Sodja) – 24-25/6–9/č
Uporaba prava in reševanje sporov po splošnih pogojih FIDIC
(Mitja Matelič) – 24-25/10–12/č
Javno-zasebna partnerstva v slovenski praksi – izogibanje javnim
razpisom in zagotavljanju konkurence med gradbenimi podjetji? (Vesna Kranjc) – 36/6–9/č
Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri
prostorskem načrtovanju (Peter Lovšin, Janez Tekavc) –
38/8–10/č

Grčija
Denarne sankcije zaradi neizpolnitve obveznosti po pravu Skupnosti (Katarina Vatovec) – 23/26-27/sp

H
hipoteka
Sprememba hipoteke (Nina Scortegagna) – 33/VI–VIII/pril
Prenos hipoteke od cedenta na cesionarja – vknjižba hipoteke –
49-50/28-29/sp

Hrvaška
Evropske stranpoti slovensko–hrvaških odnosov (Matej Avbelj) –
1/3/uv
Hrvati bolj organizirani (Slađana Miškić) – 1/29/por
Hrvaška in ICJ: mednarodno pravo ali politika? (Simona Drenik)
– 6/3/uv
Razmejitev med Slovenijo in Hrvaško (France Bučar) – 10/3/uv
Odgovornost države, ker ni preprečila umora (Katarina Zidar
Al-Mutairi) – 13/24/sp
Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem – 16-17/IV/erar
Od Re(h)na po Dragonji do Jadrana (Marko Pavliha) – 18/3/uv
Iznos osebnih podatkov v tretje države (Katarina Krapež) –
18/22/mo
Al’ prav se piše pravizhnoſt ali pravičnost? (Mirjam Škrk) –
26/6-7/č
Pomanjkanje transparentnosti (Matej Tomažin) – 26/34/č
Jesen v Bruslju (Matej Avbelj) – 37/8-9/č
Ius-info na Hrvaškem (Katarina Krapež) – 38/38/prik
Sosedstvo je vzajemna reč (Vasilka Sancin) – 39/3/uv
Arbitražni sporazum: Potek pogajanj in dosežene rešitve (Simona
Drenik) – 45/II–V/pril
Arbitražni postopek − kaj tvegamo in kaj smemo tvegati (France
Bučar) – 45/VI-VII/pril
Kompromis med Slovenijo in Hrvaško (Vasilka Sancin) –
45/VII–X/pril
Nekatera (mednarodno)pravna vprašanja v zvezi z ratifikacijo
Arbitražnega sporazuma (Mirjam Škrk) – 45/X-XI/pril
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Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške – 45/XII/pril
Enostranske izjave k dvostranskim mednarodnim pogodbam
(Vasilka Sancin) – 46/16-17/č
Premislek o 3. členu Arbitražnega sporazuma med RS in RH
(Jernej Letnar Černič) – 47/16-17/odm
Teritorialni dostop do odprtega morja v mednarodni sodni in
arbitražni praksi (Nataša Šebenik) – 49-50/II–VII/pril
Najvplivnejši pravniki o Arbitražnem sporazumu (Natali Gak) –
49-50/33/por

humanitarno pravo
The Responsibility to Assist: EU Policy and Practice in CrisisManagement Operations Under European Security and
Defence Policy (Katarina Krapež) – 13/30/prik
The Oxford Companion to International Criminal Justice (Katarina
Krapež) – 16-17/38/prik
The Oxford Companion to International Criminal Justice (Beti
Hohler) – 21/30/prik
Interrogations, Forced Feedings, and the Role of Health Professionals: New Perspectives on International Human Rights,
Humanitarian Law and Ethics (Katarina Krapež) –
24-25/38/prik
Socialna kartica prosilcev pomoči pri humanitarnih organizacijah
(Katarina Krapež) – 27/20/mo
Lajšanje grozot vojne je dolžnost vsega človeštva (Mirjam Škrk)
– 33/3/uv

I
igre na srečo
Odgovorno igralništvo – odvisno od volje koncesionarjev (Dženeta Cizelj) – 12/17-18/č
Evropsko spletno igralništvo na pragu sprememb (Dženeta Cizelj)
– 31-32/12-13/č
Država nalogo odgovornega prirejanja iger na srečo prevalila na
koncesionarje (Dženeta Cizelj) – 35/12-13/č
Omejitvena zakonodaja države članice na področju spletnih iger
na srečo – omejitev svobode opravljanja storitev? (Katarina
Vatovec) – 37/24-25/sp

imuniteta
glej tudi Državni svet Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije
Belgija toži Senegal zaradi pregona nekdanjega čadskega predsednika (Dominika Švarc) – 13/17-18/č

industrijska lastnina
Razvoj in stanje prava industrijske lastnine v EU (Marko Ilešič) –
11/62–64/č
Model, znamka in patent Skupnosti (Nataša Skubic) – 12/32/č
Ni vsako nepošteno dejanje tudi dejanje nelojalne konkurence –
18/III-IV/pod
Reševanje patentnih sporov v Evropi – de lege lata in predvidene reforme (Nina Smerdu) – 21/16–18/č
Zavrnitev prijave znamke TELEKOM – 22/23-24/sp
Gene Cartels: Biotech Patents in the Age of Free Trade (Katarina Krapež) – 23/30/prik
Nova epizoda v sagi Budweiser (Maja Smrkolj) – 36/23-24/sp
Znamka, njen ugled in varstvo (Nataša Samec) – 43/30-31/prik

informacije javnega značaja
Zasuk v smeri priznavanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja (Polona Tepina) – 16-17/34-35/sp
Brezpogojen dostop do informacij javnega značaja (Jelena Burnik) – 29-30/25/sp
Pravica do vpogleda v kazenski spis po ZKP in pravica dostopa
do informacij javnega značaja po ZDIJZ (Mateja Špes) –
31-32/20–22/č

Informacijski pooblaščenec
Posredovanje podatkov o stalnem prebivališču zavarovalnici (Katarina Krapež) – 2/24/mo
Prepoved snemanja in objavljanja fotografij učiteljev (Katarina Krapež) – 2/24/mo
Posredovanje kopij odločb za odmero dohodnine delodajalcu
zaradi odpuščanja (Katarina Krapež) – 3-4/23/mo
Posredovanje osebnih podatkov odvetniku s strani upravnega
organa (Katarina Krapež) – 3-4/23/mo

I

Vročitev odločbe delodajalcu (Katarina Krapež) – 5/23/mo
Razkritje finančnega stanja v zapuščinskem postopku (Katarina
Krapež) – 5/23/mo
Pridobivanje podatkov o popoldanskem s. p.-ju zaposlenega
(Katarina Krapež) – 6/26/mo
Pridobivanje osebnih podatkov za znanstveno-raziskovalne namene (Katarina Krapež) – 6/26/mo
Pridobivanje osebnih podatkov od upravnika (Katarina Krapež) –
7-8/34/mo
Pridobivanje originalnih zdravniških izvidov (Katarina Krapež) –
7-8/34/mo
Zasebnost na delovnem mestu – jo imamo ali ne, naj jo imamo
ali ne? (Nataša Pirc Musar) – 9/3/uv
Vpogled Centra za socialno delo v bančne izpiske (Katarina Krapež) – 9/23/mo
Snemanje zasebnih telefonskih klicev (Katarina Krapež) –
9/23/mo
Hramba podatkov spletnih oglaševalcev (Katarina Krapež) –
10/22/mo
Uporaba osebnih podatkov za ciljno trženje na spletu (Katarina
Krapež) – 10/22/mo
Nadzor v obveščevalnih in varnostnih službah – 11/76–79/sp
Pošiljanje nezaželene elektronske pošte članom društva (Katarina
Krapež) – 11/82/mo
Posredovanje evidenc o delavcih nadzornemu svetu družbe
(Katarina Krapež) – 11/82/mo
Posredovanje cenzorskih mnenj odvetnikom (Katarina Krapež) –
12/24/mo
Objava diplomskih del na spletu (Katarina Krapež) – 12/24/mo
Razkritje namena nakupa nepremičnine (Katarina Krapež) –
13/23/mo
Posredovanje podatkov umrle pacientke CSD (Katarina Krapež) –
13/23/mo
Posredovanje osebnih podatkov otroka policiji (Katarina Krapež)
– 14/24/mo
Snemanje zvoka v službenih prostorih (Katarina Krapež) –
14/24/mo
Identifikacija uporabnika, ki objavlja prispevke v forumu pod
tujim imenom (Katarina Krapež) – 15/25/mo
Posredovanje fotokopij notarskih zapisov davčni inšpekciji (Katarina Krapež) – 15/25/mo
Posredovanje originalnih rentgenskih posnetkov (Katarina Krapež)
– 16-17/32/mo
Seznanitev s podatki o klicih umrlega s strani dedičev (Katarina
Krapež) – 16-17/32/mo
Zbiranje zasebnih e-naslovov s strani delodajalca (Katarina Krapež) – 18/22/mo
Iznos osebnih podatkov v tretje države (Katarina Krapež) –
18/22/mo
Lažni profil na omrežju Facebook (Katarina Krapež) – 19/24/mo
Pridobivanje osebnih podatkov o zaposlenih v zdravstvenem
domu s strani odvetnika (Katarina Krapež) – 19/24/mo
Posredovanje zdravstvenih podatkov sodišču zaradi preložitve
naroka (Katarina Krapež) – 20/25/mo
Posredovanje podatka o odgovornih odvetniku (Katarina Krapež)
– 20/25/mo
Seznanitev staršev z otrokovo zdravstveno dokumentacijo (Katarina Krapež) – 21/21/mo
Vpogled v videoposnetke o incidentu na šoli (Katarina Krapež) –
21/21/mo
Po prvi petletki Informacijskega pooblaščenca (Nataša Pirc
Musar) – 22/3/uv
Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic (Katarina Krapež) –
22/22/mo
Stroški seznanitve z lastnimi osebnimi podatki zapornika (Katarina Krapež) – 22/22/mo
Uporaba GPS-naprave za spremljanje ljudi (Katarina Krapež) –
23/24/mo
Pridobitev davčne številke fizične osebe za namen izvršbe (Katarina Krapež) – 23/24/mo
Posredovanje imenika telefonskih številk in predaja elektronske
pošte (Katarina Krapež) – 24-25/27/mo
Posredovanje podatkov o lastnikih vozil pogodbenemu izterjevalcu (Katarina Krapež) – 24-25/27/mo
Razkrivanje osebnih podatkov umrlih pacientov (Katarina Krapež)
– 26/21/mo
Posredovanje poimenskega seznama prejemnikov pokojnine v
Srbijo (Katarina Krapež) – 27/20/mo
Socialna kartica prosilcev pomoči pri humanitarnih organizacijah
(Katarina Krapež) – 27/20/mo
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Oglobljena informacijska pooblaščenka (Katarina Krapež) –
27/32/por
Seznanitev z dokumentacijo, nastalo v okviru internega strokovnega nadzora (Katarina Krapež) – 28/23/mo
Posredovanje zakonitih posnetkov telefonskih pogovorov policiji
(Katarina Krapež) – 28/23/mo
Spletna objava podatkov v zvezi z Interpolovo tiralico (Katarina
Krapež) – 29-30/24/mo
Porokova seznanitev s kreditno mapo kreditojemalca (Katarina
Krapež) – 29-30/24/mo
Pridobivanje in druga obdelava podatkov v okviru Mreže javne
zdravstvene službe (Katarina Krapež) – 31-32/32-33/mo
Nedovoljeno novinarsko snemanje (Katarina Krapež) –
31-32/32-33/mo
Trženje po telefonu (Katarina Krapež) – 31-32/32-33/mo
Posredovanje osebnih podatkov Davčni upravi (Katarina Krapež)
– 33/27/mo
Osebni podatki v elektronski zbirki delovnih knjižic (Katarina Krapež) – 33/27/mo
Objava seznama deportirancev na spletni strani (Katarina Krapež) – 34/25/mo
Objava zapisnikov sveta zavoda (Katarina Krapež) – 35/22/mo
Posredovanje podatkov o napotitvah pacienta (Katarina Krapež)
– 35/22-23/mo
Snemanje in objava posnetkov predavanj (Katarina Krapež) –
35/23/mo
Snemanje telefonskih pogovorov (Katarina Krapež) – 36/21/mo
Vpogled v osebni dokument na avtobusu (Katarina Krapež) –
36/21/mo
Notranja revizija v javnem zavodu (Katarina Krapež) – 37/21/mo
Ali je podatek o zavezancu za prispevek res pomemben? (Irena
Vovk) – 38/21/mo
Podatki o izbrisanih sankcijah (Irena Vovk) – 38/21/mo
Stroški seznanitve z lastnimi osebnimi podatki pri sodišču (Irena
Vovk) – 39/24/mo
Imena uporabnikov knjižnice na internetu (Irena Vovk) –
39/24/mo
Posredovanje osebnih podatkov matere (Irena Vovk) –
40-41/26/mo
Posredovanje zasebnih e-sporočil tretjim osebam (Irena Vovk) –
40-41/26/mo
Posredovanje zdravstvenih podatkov pri najemu kredita (Irena
Vovk) – 44/18/mo
Posredovanje osebnih podatkov pri javnih razpisih za sredstva
EU (Irena Vovk) – 44/18-19/mo
Zbiranje podatkov o izidu zdravljenja z OBMP (Irena Vovk) –
45/25/mo
On-line dostop inšpekcije do osebnih podatkov (Irena Vovk) –
46/25/mo
Davčna številka potrošnika v osebnem stečaju (Irena Vovk) –
47/24/mo
Posredovanje osebnih podatkov policiji s strani šole (Irena Vovk)
– 47/24/mo
Obveščanje o volitvah za svet delavcev (Irena Vovk) – 48/22/mo
Posredovanje davčne številke ob vpisu v višji letnik (Irena Vovk)
– 48/22/mo
Ugotavljanje ogroženosti otrok in odraslih v primerih družinskega
nasilja (Irena Vovk) – 49-50/30/mo
Izpis iz kazenske evidence za najem oskrbovanega stanovanja
(Irena Vovk) – 49-50/30/mo

informatika
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Privilegij zoper samoobtožbo v informacijski dobi (Liljana Selinšek)
– 2/11–13/č
Evropska digitalna knjižnica (Katarina Krapež) – 2/38/prik
Poklicno in zaposlitveno e-svetovanje (Katarina Krapež) –
3-4/38/prik
Cyberthreats: The Emerging Fault Lines of the Nation State
(Katarina Krapež) – 3-4/30/prik
V e-pravosodje z novim akcijskim načrtom (Katarina Krapež) –
3-4/32/por
The Future of Reputation: Gossip, Rumor and Privacy on the
Internet (Katarina Krapež) – 7-8/38/prik
Videokonference v pravosodju – tudi pri nas? (Benjamin Lesjak)
– 9/28-29/por
Hramba podatkov spletnih oglaševalcev (Katarina Krapež) –
10/22/mo
Uporaba osebnih podatkov za ciljno trženje na spletu (Katarina
Krapež) – 10/22/mo
Dodeljevanje radijskih frekvenc (Mojca Beliš) – 10/23/mo
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Denarno podhranjena IT (Katarina Krapež) – 10/32/por
Pošiljanje nezaželene elektronske pošte članom društva (Katarina
Krapež) – 11/82/mo
Ali želite, da vam sodi računalnik? (Aleš Završnik) – 12/3/uv
Dodelitev radijskih frekvenc kot koruptivno dejanje? (Mark Pohar)
– 12/8–10/č
Odgovorno igralništvo – odvisno od volje koncesionarjev (Dženeta Cizelj) – 12/17-18/č
Objava diplomskih del na spletu (Katarina Krapež) – 12/24/mo
APEK se je samo dodatno zapletla (Bećir Kečanović) –
14/8–10/odm
Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu (Jasna
Rupnik) – 14/20/vo
Izvorna koda pri naročenem računalniškem programu (Miha
Trampuž) – 14/6–8/č
Identifikacija uporabnika, ki objavlja prispevke v forumu pod
tujim imenom (Katarina Krapež) – 15/25/mo
Ministrstvo za pravosodje in minister na Facebooku (Katarina
Krapež) – 15/38/prik
Pravna praznina ali koruptivnost? (Mark Pohar) –
16-17/9-10/odm
Digitalna potrdila kot oblika digitalne diskriminacije? (Franci
Ježek) – 16-17/25/č
Zbiranje zasebnih e-naslovov s strani delodajalca (Katarina Krapež) – 18/22/mo
Lažni profil na omrežju Facebook (Katarina Krapež) – 19/24/mo
Uporaba »brezplačnih« spletnih storitev (Benjamin Lesjak) –
19/28/por
Zastavitev komunikacijskega omrežja in druge gospodarske infrastrukture v tujem zemljišču (Dušan Tršan) – 22/II–VIII/pril
Elektronski časopis za boj proti kibernetskemu kriminalu (Liljana
Selinšek) – 22/27/prik
Uporaba GPS-naprave za spremljanje ljudi (Katarina Krapež) –
23/24/mo
Nove možnosti za kršitve in zaščito (Aleš Završnik) – 23/29/por
Objava dokumentov na portalu e-uprava (Vinko Skale) –
24-25/20/č
Posredovanje imenika telefonskih številk in predaja elektronske
pošte (Katarina Krapež) – 24-25/27/mo
Za premišljeno uporabo IT-rešitev v pravu (Aleš Završnik) –
24-25/34/por
Velika priložnost (Miro Cerar) – 24-25/38-39/prik
Nepriklicni register (Jernej Dirnbek) – 26/13-14/č
Dostop do interneta je človekova pravica (Jan Jeram) –
26/22-23/sp
Pravno varstvo pravnega informacijskega sistema kot podatkovne
baze (Jure Levovnik) – 26/25-26/sp
Privolitev posameznika v kontekstu neposrednega trženja (Jelena
Burnik) – 28/10-11/č
Nasmehnite se! Snema vas Google! (Maja Lubarda) –
29-30/17-18/č
Spletna objava podatkov v zvezi z Interpolovo tiralico (Katarina
Krapež) – 29-30/24/mo
Computers and the Law: An Introduction to Basic Legal Principles and Their Application in Cyberspace (Katarina Krapež)
– 29-30/34/prik
Elektronsko poslovanje sodišč s strankami za vsako ceno?
(Zoran Skubic) – 31-32/7-8/č
Evropsko spletno igralništvo na pragu sprememb (Dženeta Cizelj)
– 31-32/12-13/č
Zlonamerni programi tipa Bundestrojaner kot preiskovalno orodje
(Liljana Selinšek) – 33/19-20/č
Osebni podatki v elektronski zbirki delovnih knjižic (Katarina Krapež) – 33/27/mo
GNSS in vprašanja nepogodbene odškodninske odgovornosti v
EU (Vesna Bergant Rakočević) – 34/17–19/č
Objava seznama deportirancev na spletni strani (Katarina Krapež) – 34/25/mo
Snemanje in objava posnetkov predavanj (Katarina Krapež) –
35/23/mo
In favorem potrošnika (Katarina Vatovec) – 35/25-26/sp
Osebnostne pravice proti internetni anonimnosti (Rosana Lemut
Strle) – 38/13–15/č
Peer-to-Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright
Law: A New Model for the Digital Age (Katarina Krapež) –
38/30/prik
Imena uporabnikov knjižnice na internetu (Irena Vovk) –
39/24/mo
Za celovito podporo uporabniku (Boštjan Koritnik) –
40-41/32-33/por
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Prenova centralne kazenske evidence (Irena Vovk) –
40-41/36/por
Varstvo intelektualne lastnine na internetu (Natali Gak) –
42/19-20/por
Law and the Internet (Irena Vovk) – 42/30/prik
So spletnemu piratstvu štete ure? (Jan Jeram) – 43/27/sp
Information Technology Law (Irena Vovk) – 44/30/prik
Slovar Laboratorija za telekomunikacije (LTFE) (Irena Vovk) –
44/38/prik
On-line dostop inšpekcije do osebnih podatkov (Irena Vovk) –
46/25/mo
Problem identifikacije udeležencev elektronske komunikacije
(Rosana Lemut Strle) – 47/10–13/č
Vrednost socialnih omrežij (Jure Mikuž) – 49-50/42/č

insolvenčno pravo
glej tudi osebni stečaj
Zastavna pravica po ZTFI in ZFZ (Mitja Širaj) – 3-4/14–16/č
Nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih podjetij (Vlado
Balažic) – 3-4/21-22/vo
Sklep o izročitvi nepremičnine v stečajnem postopku (Miha Šlamberger) – 5/12-13/č
Trajanje omejitve poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika
(Vlado Balažic) – 5/21/vo
Čas začetka stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem (Vlado Balažic) – 7-8/27/vo
Vročilo sklepa o zasegu denarnega dobroimetja (Vlado Balažic)
– 9/19/vo
Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom (Nina
Plavšak) – 11/26–29/č
Predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka –
11/II-III/pod
Pristojnost stečajnega upravitelja (Jože Ilc) – 13/10-11/č
Davčni vidik optimizacije finančnega poslovanja – 15/I-II/pod
Stečaj samostojnega podjetnika posameznika (Sebastjan Kerčmar) – 19/14–16/č
TRR z negativnim dovoljenim stanjem imetnika v stečajnem
postopku (Vlado Balažic) – 20/20/vo
Current Issues in European Financial and Insolvency Law (Katarina Krapež) – 22/30/prik
Stečajni dolžnik in odbitek DDV – 23/I-II/erar
Prednost postopka prisilne poravnave pred stečajnim postopkom
– 24-25/II-III/pod
Omejitev razpolaganja s sredstvi na TRR (Vlado Balažic) –
27/17/vo
Trgovanje z delnicami izdajatelja pod vplivom ZFPPIPP (Andrej
Šercer) – 28/6–9/č
Oprostitev plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega
postopka (Nina Koželj) – 29-30/11-12/č
(Pre)visoke nagrade (Katarina Krapež) – 29-30/36/por
Paragraf: Prekoračen Rubikon? (Alenka Leskovic) – 29-30/37/č
Povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev v primeru
insolventnosti (Kristijan Anton Kontarščak) – 31-32/9–11/č
Priznavanje oslabitve posojil zaradi stečaja posojilojemalca –
31-32/III-IV/erar
Davčni vidik stečajnega postopka z vidika upnika in dolžnika –
37/I-II/pod
Nagrada stečajnega upravitelja – 44/III/pod
Sodna taksa za prijavo terjatve v insolvenčnem postopku (Brigita
Kraljič) – 47/II–IV/pril
Reševanje zdravih jeder (Natali Gak) – 48/28-29/por
Current Issues in European Financial and Insolvency Law (Irena
Vovk) – 49-50/38/prik

inšpekcijske službe
Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad subjekti v lasti oz. v
financiranju občine (Mojca Beliš) – 2/23/mo
(Ne)uspešen primer izogibanja zakonski prepovedi (Domen Bizjak) – 15/10-11/č
Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem (Brigita Rajšter Vranović) – 37/19/vo
Poteptano dostojanstvo delavcev (Bećir Kečanović) – 38/16-17/č
Kršitev dolžnega ravnanja uradne osebe inšpekcijskega organa
(Žarko Stevanović) – 38/22/mo
On-line dostop inšpekcije do osebnih podatkov (Irena Vovk) –
46/25/mo

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
Pravice intelektualne lastnine (Nataša Skubic) – 10/32/č

I

EU Intellectual Property Law and Policy (Katarina Krapež) –
22/30/prik
A Defense of Intellectual Property Rights (Katarina Krapež) –
37/30/prik
Intelektualna poštenost (Marijan Pavčnik) – 38/3/uv
Varstvo intelektualne lastnine na internetu (Natali Gak) –
42/19-20/por

internet
glej informatika

invalidi
Pravice slepih v postopkih pred sodišči (Mojca Rupnik Vičar) –
1/12-13/č
Kvota zaposlenih invalidov in svoboda zaposlovanja – 7-8/28/sp
Nezmožnost zagotavljanja dela invalidu tretje kategorije (Nataša
Belopavlovič) – 9/19-20/vo
Odpravnina delavca invalida ob redni odpovedi iz razloga
nesposobnosti (Nataša Belopavlovič) – 31-32/25/vo
Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – kvotni sistem (Nina Kos)
– 37/14–16/č
Prebivališče kot pogoj za dodelitev brezplačne vinjete invalidnim
osebam (Katarina Vatovec) – 40-41/27/sp

Irak
Vrhovno sodišče ZDA Iraku priznalo imuniteto pred ameriškimi
sodišči (Vasilka Sancin) – 24-25/33-34/sp

islamsko pravo
An Introduction to Islamic Law (Katarina Krapež) – 38/30/prik

istospolne skupnosti
Prenos najemnega razmerja s pokojnega na osebo istega spola
(Katarina Zidar Al-Mutairi) – 21/25-26/sp
Pravni položaj istospolnih parov v Sloveniji (Neža Kogovšek) –
28/12–14/č
Dedovanje med partnerjema registrirane istospolne partnerske
skupnosti – 28/19/sp
Pravica istospolnih parov do posvojitve otroka svojega partnerja
(Neža Kogovšek) – 35/28-29/sp
Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations (Katarina Krapež) – 37/30/prik
Osnutek predloga družinskega zakonika (Ana Vodičar) –
39/II–VII/pril
Je posvojitev, izvedena v tujini, lahko v nasprotju z javnim redom
RS? (Neža Kogovšek) – 42/13–15/č
Družinski zakonik, moralne eksternalije in pravni voluntarizem
(Matej Avbelj) – 42/15-16/odm
Istospolne družine, moralni rob in Halid-Velid Levstik (Dragan
Petrovec) – 43/12-13/odm
Registrirani istospolni pari imajo enake pravice do vdovske poklicne pokojnine kot zakonci (Neža Kogovšek) – 43/29/sp
Family Law, Sex & Society (Irena Vovk) – 47/30/prik

Italija
Lekarne ostajajo izključna domena farmacevtov (Matej Avbelj) –
21/22-23/sp
Odgovornost za smrt demonstranta? (Andreja Tratnik) –
34/26-27/sp
Prenatrpanost zaporov je lahko kršitev 3. člena EKČP (Andreja
Tratnik) – 35/27-28/sp
Sosedska plinska kalvarija (Marko Pavliha) – 36/3/uv
Razširitev dometa 7. člena EKČP – retroaktivna uporaba milejšega zakona (Andreja Tratnik) – 37/25-26/sp
Križ čez križe (Andreja Tratnik) – 44/26/sp
Plinski terminali – primeren premik od politike k pravu (Rajko
Knez) – 46/3/uv
Deželni davek na »razkošje« v nasprotju s pravom Skupnosti
(Katarina Vatovec) – 46/27/sp

izbrisani
Korak bližje odločbam za izbrisane (Katarina Krapež) – 5/32/por
Homines sacri – izbrisani kot konstitutivni element slovenske
države (Benjamin Flander) – 14/18-19/č
Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih
»izbrisanih« (Erik Kerševan) – 19/6–8/č
Slabo prikrito in po vsebini zgrešeno izpodkopavanje odločbe
Ustavnega sodišča (Matevž Krivic) – 20/II-III/pril
Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti
do izbrisanih (Igor Vuksanović) – 20/IV–VI/pril
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Formalizem ali smrt (Neža Kogovšek in Blaž Kovač) –
20/VI–VIII/pril
Izbrisani in Romi (Katarina Krapež) – 22/32/por
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izvršilni postopek
glej izvršba

J

izobraževanje
glej tudi študenti
Kakšno znanje potrebujejo (bodoči) intelektualci? (Franci Kimovec) – 9/15-16/č
Scientia potestas est (Janez Kranjc) – 9/32/č
Strokovno izpopolnjevanje (Nataša Belopavlovič) – 11/75/vo
Pravne vsebine da, če jih učijo pravniki (Albin Igličar) –
12/13-14/odm
Čezmejni evropski projekti (Katarina Krapež) – 13/38/prik
Strokovni in znanstveni nazivi (Sektor za priznavanje izobraževanja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) –
31-32/26/vo
DDV od storitev strokovnega usposabljanja – 34/II/erar
Blog o konkurenčnem pravu (Katarina Krapež) – 34/38/prik
Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje
izobraževanja (Žarko Stevanović) – 39/23/mo
Uveljavljanje stroškov pri predavanju (Davčna uprava Republike
Slovenije) – 42/23/vo
Iščem znanje (Irena Vovk) – 43/38/prik
Potemkinova vas bolonjske reforme (Miha Juhart) – 44/3/uv
Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje
izobraževanja (Ferdinand Šteharnik) – 44/20/mo

izvedenci
Kako omejiti princip »dobiček za vsako ceno« (Liljana Selinšek)
– 18/28-29/por
Confronting Mental Health Evidence: A Practical Guide to Reliability and Experts in Family Law (Katarina Krapež) –
19/30/prik
Izplačila nagrad in stroškov sodnih izvedencev in cenilcev preko
zastopnika – 23/I/erar
Za premišljeno uporabo IT-rešitev v pravu (Aleš Završnik) –
24-25/34/por
Največ težav v pravosodju (Katarina Krapež) – 28/29/por
Zlonamerni programi tipa Bundestrojaner kot preiskovalno orodje
(Liljana Selinšek) – 33/19-20/č
Forenzične preiskave rokopisov in dokumentov (Tatjana Marucelj)
– 33/21-22/č

izvršba
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Nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih podjetij (Vlado
Balažic) – 3-4/21-22/vo
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje (Špela Cirer) –
7-8/19–21/č
Stroški izvršitelja – 7-8/29/sp
Hitro in preprosto (Katarina Krapež) – 11/92/por
Zakon o izvršbi in zavarovanju – nekaj predlogov sprememb in
dopolnitev (Dida Volk) – 15/II–VI/pril
Ugovor izpolnitve terjatve v izvršilnem postopku (Vesna Ravnik) –
15/VII-VIII/pril
Dokazovanje nevarnosti, da bo uveljavitev terjatve onemogočena
ali otežena – 15/II-III/pod
Učinkovita izterjava (Jasna Murgel) – 16-17/38-39/prik
Vpis v zemljiško knjigo brez kupoprodajne pogodbe (Slađana
Mrkonjić) – 18/18-19/vo
Denarna kazen in skoraj minimalna plača (Miha Šercer) –
18/19/vo
Obrazloženost ugovora zoper sklep o izvršbi – dokazno breme
glede negativnih dejstev – 18/21-22/sp
Davčnim neplačnikom grozi tudi davčna izvršba – 18/I–III/pod
Pridobitev davčne številke fizične osebe za namen izvršbe (Katarina Krapež) – 23/24/mo
Skoraj 200 let evropske stvarnopravne ureditve (Boštjan Koritnik)
– 24-25/35-36/por
Omejitev izvršbe na denarna sredstva občine po prvem odstavku
149. člena ZIZ (Vesna Ravnik) – 29-30/12–14/č
Začasne odredbe v medijskem pravu (Sabrina Veseli, Marko
Bobič) – 34/8–10/č
Poizvedovanje o dolžniku za izterjavo denarne terjatve v izvršilnem postopku (Nina Guzej) – 35/16-17/č
Sklep o izvršbi − odločba sodišča? (Dida Volk) – 38/6–8/č
Začasna odredba – prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi –
40-41/25-26/sp
Izvršilni postopek – nenehen vir vprašanj o pravilni uporabi
prava (Jasna Murgel) – 43/II–VIII/pril

javna naročila
Kršitev dolžnega ravnanja v postopku izbire izvajalca po ZJN-1
(Mojca Beliš) – 3-4/25/mo
Ravnanje naročnika pri oddaji javnega naročila po odprtem
postopku in pri postopku s pogajanji (Mojca Beliš) –
7-8/32/mo
Neobičajno nizka ponudba (Mateja Dren, Maja Potočnik) –
9/9–11/č
Skrajšani rok za predložitev ponudb (Maja Ekart) – 10/11-12/č
Javno naročanje v nasprotju s temeljnimi načeli (Mojca Beliš) –
10/23/mo
Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu nove direktive (Rajko Pirnat) – 11/15–17/č
Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in
javno-zasebnega partnerstva (Aleksij Mužina) – 11/17–19/č
Prenehanje pogodbenega razmerja – nova sankcija za težje kršitve (Vesna Kranjc) – 11/20–22/č
Zaključek postopka javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika z vidika evropskega prava (Marko Žvipelj) –
11/22-23/č
Pravilo ali standard? Pravna varnost in jurisdikcija Sodišča ES
(Damjan Kukovec) – 11/24–26/č
Način dopolnjevanja formalno nepopolne ponudbe (Maja Potočnik) – 13/11-12/č
Taksa v postopkih javnega naročanja (Marija Bukovec Marovt) –
19/9-10/č
Kazenske takse pri revizijskih zahtevkih bi bilo treba odpraviti
(Maja Potočnik) – 19/10–12/č
Register tveganj in indikatorji tveganja prisotnosti korupcije pri
javnih naročilih (Mirjan Hren) – 20/12–14/č
Pretirana višina skupnega zneska takse – 20/21-22/sp
Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb javnega zavoda v
postopku za izvedbo javnega naročila (Mojca Beliš) –
21/20/mo
Odgovornost odvetnika in njegove administracije pri vlaganju
zahtevkov in drugih pravnih aktov (Aleš Šifrer, Ana Karlovšek) – 26/10-11/č
Neizbira nobenega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila (Žarko Stevanovič) – 33/25/mo
Javno-zasebna partnerstva v slovenski praksi – izogibanje javnim
razpisom in zagotavljanju konkurence med gradbenimi podjetji? (Vesna Kranjc) – 36/6–9/č
Ravnanje naročnika po končanem postopku oddaje javnega
naročila (Žarko Stevanovič) – 36/20/mo
Nebistvene formalne pomanjkljivosti ponudb v praksi javnega
naročanja (Marko Zupanc) – 44/II–V/pril
Poslovna skrivnost pri vpogledih v ponudbe konkurenčnih
ponudnikov (Maja Potočnik) – 44/VI–VIII/pril
Obveznost javnega razpisa in slovenska praksa sklepanja dolgoročnih najemov (Vesna Kranjc) – 44/24-25/sp
Pasti predloga novele ZJN-2 (Maja Potočnik) – 46/13–15/č
Državna revizijska komisija kot tribunal po 234. členu PES (Borut
Smrdel) – 47/13–15/č
Nova organizacija pravnega varstva v postopkih oddaje javnih
naročil? (Andraž Žvan, Vida Kostanjevec) – 48/12–14/č

javna uprava
glej tudi šolstvo in zdravstvo
Zapostavljene prioritete v naši državni upravi (Slobodan Rakočević) – 3-4/6-7/č
Predhodni postopek kot procesna predpostavka za sodno varstvo pravic javnih uslužbencev (Martina Šetinc Tekavc) –
3-4/8–10/č
Posredovanje osebnih podatkov odvetniku s strani upravnega
organa (Katarina Krapež) – 3-4/23/mo
Pravnikove dileme nadzorstvenih pritožb (Aleš Mercina) –
5/VII-VIII/pril
Denarno podhranjena IT (Katarina Krapež) – 10/32/por
Zbirka Sistem in politika plač v javnem sektorju (Nejc Zemljak) –
11/89/prik
Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje za javne uslužbence – 12/I/erar
Integriteta javnega sektorja (Bećir Kečanović) – 16-17/8-9/č
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Digitalna potrdila kot oblika digitalne diskriminacije? (Franci
Ježek) – 16-17/25/č
Uredba javnim uslužbencem in funkcionarjem ni zožila zakonske
pravice do povračila stroškov prevoza – 18/20/sp
Z novim predpisom do večje poštenosti? (Drago Kos) – 21/3/uv
Varstvo pred mobbingom v državni upravi (Matjaž Debelak) –
21/6-7/č
CSD med navzkrižnimi interesi (Jasmina Arnež) – 22/27/por
Državna uprava in izhod iz krize (Slobodan Rakočević) –
23/11-12/č
Javljanje bolniške odsotnosti (Nataša Belopavlovič) –
23/19-20/vo
Izvedba javnega natečaja ministrstva za zasedbo prostih delovnih
mest (Mojca Beliš) – 23/23/mo
Ob prvem mandatu Uradniškega sveta (Neda Golobič) –
24-25/18-19/č
Objava dokumentov na portalu e-uprava (Vinko Skale) –
24-25/20/č
Za premišljeno uporabo IT-rešitev v pravu (Aleš Završnik) –
24-25/34/por
Izplačilo odpravnine (Nataša Belopavlovič) – 27/17/vo
Javni uslužbenci – direktno sodno varstvo pri prenehanju delovnega razmerja za določen čas – 33/26-27/sp
Dodatek za delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 35/21/vo
Disciplinska odgovornost po Zakonu o javnih uslužbencih (Brigita Rajšter Vranović) – 36/11–13/č
Uskladitev plač (Irena Vovk) – 36/32/por
Izvajanje nadzora v zvezi z zlorabo pravice delavca − javnega
uslužbenca – 38/20/sp
Kriza kot izziv in priložnost za reforme javne uprave (Natali Gak)
– 38/26-27/por
Varovana plača ali kako ustvarjati pravo z mnenji (Nejc Zemljak)
– 39/18-19/č
Ravnanje uradne osebe, ki krši pravice o zaposlovanju (Žarko
Stevanović) – 42/25/mo
Varčevanje na plečih javnih uslužbencev – delovna uspešnost
(Nejc Zemljak) – 43/10–12/č
Posredovanje osebnih podatkov pri javnih razpisih za sredstva
EU (Irena Vovk) – 44/18-19/mo
Določitev letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 46/21/vo

javne koncesije
glej koncesije

javne službe
Ali imamo močnejšega regulatorja na trgu električne energije?
(Andrej Seršen) – 18/6–8/č
Odločanje izvajalcev javnih služb o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev – smiselna ali subsidiarna uporaba
ZUP? (Damjan Gantar) – 22/13–15/č
Gospodarske javne službe morajo do konca leta urediti svoje
računovodske in davčne evidence – 35/I-II/pod
Javni zavodi med trgom in javno službo (Natali Gak) –
43/14-15/por

javni uslužbenci
glej javna uprava

javno-zasebno partnerstvo
glej tudi koncesije
Javno-zasebno partnerstvo na področju preprečevanja mučenja
(Ivan Šelih) – 2/15-16/č
Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in
javno-zasebnega partnerstva (Aleksij Mužina) – 11/17–19/č
Spletni center za javno-zasebno partnerstvo (Katarina Krapež) –
18/38/prik
Javno-zasebna partnerstva v slovenski praksi – izogibanje javnim
razpisom in zagotavljanju konkurence med gradbenimi podjetji? (Vesna Kranjc) – 36/6–9/č
Prenos tveganj (Petra Ferk, Boštjan Ferk) – 38/24-25/sp
Kriza kot izziv in priložnost za reforme javne uprave (Natali Gak)
– 38/26-27/por

jezik
glej tudi retorika
Prazniki so mimo (Nataša Hribar) – 1/31/č
Rem tene, verba sequentur (Janez Kranjc) – 1/32/č
Tvorba vrstnih pridevnikov na –ski (Nataša Hribar) – 2/31/č
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Nataša Skubic) –
2/32/č

J

Valentini, Valentine in valentinčki (Tina Verovnik) – 3-4/31/č
Damnant, quae non intellegunt (Janez Kranjc) – 3-4/32/č
Prekerni, prekarni ali kaj tretjega? (Tina Verovnik) – 5/31/č
Postopek za evropski plačilni nalog (Nataša Skubic) – 5/32/č
Zgodovinska sodna praksa Sodišča ES – končno tudi v slovenščini? (Anamarija Patricija Masten, David Weindorfer) –
6/II–VII/pril
Nenazadnje ali ne nazadnje (Nataša Hribar) – 6/31/č
Amicos secreto admone, palam lauda (Janez Kranjc) – 6/32/č
Besedni red (Nataša Hribar) – 7-8/39/č
Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (Nataša Skubic) –
7-8/40/č
Zaporedje stavkov v večstavčni zvezi (1) (Nataša Hribar) –
9/31/č
Scientia potestas est (Janez Kranjc) – 9/32/č
Zaporedje stavkov v večstavčni zvezi (2) (Nataša Hribar) –
10/31/č
Pravice intelektualne lastnine (Nataša Skubic) – 10/32/č
Zaporedje stavkov v večstavčni zvezi (3) (Nataša Hribar) –
11/91/č
Amicum an nomen habeas, aperit calamitas (Janez Kranjc) –
11/92/č
Vprašanje sloga (Matjaž Ambrož) – 12/28/zap
Poimenovanje ženske s priimkom (Tina Verovnik) – 12/31/č
Model, znamka in patent Skupnosti (Nataša Skubic) – 12/32/č
Izbira besedja (Tina Verovnik) – 13/31/č
Amicus Plato, sed magis amica veritas (Janez Kranjc) –
13/32/č
So mašila vedno mašila? (Tina Verovnik) – 14/31/č
Večjezičnost v EU (Nataša Skubic) – 14/32/č
Klubi alumnov ali alumni klubi? (Nataša Hribar) – 15/31/č
De mortuis nil nisi bene (Janez Kranjc) – 15/32/č
Sredstva leksikalnega kritja (Tina Verovnik) – 16-17/39/č
Nekatere uporabne povezave za iskanje terminologije, povezane
z EU (Nataša Skubic) – 16-17/40/č
E-imena in e-poimenovanja (1) (Tina Verovnik) – 18/31/č
Fidem qui perdit, nil potest ultra perdere (Janez Kranjc) –
18/32/č
E-imena in e-poimenovanja (2) (Tina Verovnik) – 19/31/č
Ko je vejic preveč (Nataša Hribar) – 20/31/č
Sine auctore propositi libelli in nullo crimine locum habere
debent (Janez Kranjc) – 20/32/č
Legal Research, Analysis and Writing (Katarina Krapež) –
21/30/prik
Zapletenost pravnega jezika (Nataša Hribar) – 21/31/č
O napakah (Tina Verovnik) – 22/31/č
Lucrum sine damno alterius fieri non potest (Janez Kranjc) –
22/32/č
Desni ujemalni prilastek (Nataša Hribar) – 23/31/č
Jezik v postopku – pravica do prevajanja – 24-25/26-27/sp
Volilec ali volivec? (Nataša Hribar) – 24-25/39/č
Cum de unius moribus iudicabis, de publicis cogita (Janez
Kranjc) – 24-25/40/č
Prek ali preko? (Tina Verovnik) – 26/31/č
Multilingual Interpretation of European Community Law (Katarina
Krapež) – 27/30/prik
Na ali po eni, drugi strani? (Tina Verovnik) – 27/31/č
Simplicitas legibus amica (Janez Kranjc) – 27/32/č
Tako da veste (Nataša Hribar) – 28/31/č
Tri- ali trosobno stanovanje (Nataša Hribar) – 29-30/35/č
Lauda parce, sed vitupera parcius (Janez Kranjc) – 29-30/36/č
(Ne)formalni, (ne)javni, (ne)brani govor (Tina Verovnik) –
31-32/39/č
Pozaimljanje (Nataša Hribar) – 33/31/č
Nullus recedat e curia sine remedio (Janez Kranjc) – 33/32/č
Nekaj značilnosti nebranega javnega govora (Tina Verovnik) –
34/31/č
Z obrobja postave: Problem artikulacije (Tomaž Pavčnik) –
34/33/č
Od kod, kje in kam (Nataša Hribar) – 35/31/č
Timor emendator asperrimus (Janez Kranjc) – 35/32/č
Od kod, kje in kam (2) (Nataša Hribar) – 36/31/č
Zemljepisna imena srednjega spola (Nataša Hribar) – 37/31/č
Oboedientia est legis essentia (Janez Kranjc) – 37/32/č
Ah, ti zaimki (Tina Lengar Verovnik) – 38/31/č
Rim je BIL/BILO nekoč veliko mesto (Nataša Hribar) – 39/31/č
Nescit vox missa reverti (Janez Kranjc) – 39/32/č
Ali vlak iztiri ali se iztiri? (Tina Lengar Verovnik) – 40-41/35/č
Priredno zloženi stavčni členi (Nataša Hribar) – 42/31/č
Iustitia est domina et regina virtutum (Janez Kranjc) – 42/32/č
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Priredno zloženi stavčni členi (2) (Nataša Hribar) – 43/31/č
Lepe pozdrave iz Burkine Faso ali iz Burkina Fasa? (Tina Lengar Verovnik) – 44/31/č
Quid est enim civitas nisi iuris societas civium? (Janez Kranjc)
– 44/32/č
Tuja zemljepisna imena: naglas in izgovor (Tina Lengar Verovnik)
– 45/31/č
Ločila pri premem govoru (Nataša Hribar) – 46/31/č
Mora cogitationis diligentia est (Janez Kranjc) – 46/32/č
Prva obravnava v slovenščini (Saša Sever) – 47/25/zap
Še o ločilih pri citiranju (Nataša Hribar) – 47/31/č
Odvisni govor (Nataša Hribar) – 48/31/č
Priculum in mora (Janez Kranjc) – 48/32/č
Od pomembne slovenščine do še pomembnejšega predhodnega
vprašanja (Luigi Varanelli) – 49-50/6-7/č
Frazeološke stalne besedne zveze (Tina Lengar Verovnik) –
49-50/39/č

K
Kanada
Nepriklicni register (Jernej Dirnbek) – 26/13-14/č

kazenske sankcije
glej kaznovalno pravo

kazenski postopek
glej kazensko procesno pravo

kazensko materialno pravo

18

glej tudi mobing
Kritičen pogled na nekatere določbe splošnega dela slovenskega
KZ-1 (Primož Baucon) – 3-4/16–18/č
Nasilje v družini – razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem (Liljana Selinšek) – 3-4/19–21/č
Neustavnost popolnega prekrivanja zakonskih znakov kaznivega
dejanja in prekrška – 3-4/22/sp
Kaznivo dejanje protipravnega zavzetja nepremičnine –
5/22-23/sp
Notranja neskladja v KZ-1 (Liljana Selinšek) – 9/13–15/č
In flagranti: Zadeva: reklamacija KZ-1 (Hinko Jenull) – 9/33/č
Ignoranca nevarnejša od pohlepa (Robert Kleindienst) – 10/34/č
Ponarejanje listin – zakonski znaki kaznivega dejanja –
11/81-82/sp
O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v zdravstvu (Damjan Korošec) – 12/6–8/č
Zastaranje kazenskega pregona – 13/20-21/sp
Zapuščina določa veličino – 13/32/por
Kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve – zavrnitev dokaznih
predlogov obrambe – 14/22–24/sp
Noveliranje KZ-1 (Katarina Krapež) – 14/32/por
Identifikacija uporabnika, ki objavlja prispevke v forumu pod
tujim imenom (Katarina Krapež) – 15/25/mo
»Protislovja« KZ-1 (Benjamin Flander) – 16-17/3/uv
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) – Genocid (Damjan
Korošec) – 22/18-19/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (2.) – Hudodelstva zoper
človečnost in vojna hudodelstva (Sabina Zgaga) –
23/18-19/č
Zakaj reforma KZ-1? (Katarina Krapež) – 23/32/por
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (3.) – Mučenje (Damjan
Korošec) – 24-25/20-21/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (4.) – Terorizem (Sabina
Zgaga) – 26/15-16/č
Zakaj reforma KZ-1? (Zlatan Dežman) – 26/16/odm
Prepovedan prehod čez državno mejo – poskus – 28/21–23/sp
KZ-1 ni izključil kazenske odgovornosti mladoletnikov –
29-30/20/sp
Spolna zloraba slabotne osebe – 29-30/22-23/sp
Nezavezujoče: Svoboda izražanja je pomembnejša od seksa
(Andraž Teršek) – 31-32/41/č
Zloraba bančne kartice – goljufija – 33/25-26/sp
Prisilna izginotja – med protipravnim odvzemom prostosti ter
hudodelstvom zoper človečnost (Luka Kremžar) –
36/14–16/č
Zavarovalniška goljufija – poskus – pripravljalno dejanje –
37/20-21/sp
Sprememba pravne opredelitve kaznivega dejanja zunaj glavne
obravnave – tatvina registrskih tablic – 38/21–23/sp

Potreba po spremembah kazenskega zakonika (Andreja Tratnik)
– 43/15-16/por
Časovna veljavnost kazenskega zakona – uporaba milejšega
zakona – grdo ravnanje – ogrožanje varnosti – 43/21-22/sp
Nasilništvo – nasilje v družini – spravljanje v podrejen položaj –
43/22–24/sp
Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime – ki to so ali niso?
(Saša Kmet) – 44/14-15/č
Grdo ravnanje – ogrožanje varnosti – nasilništvo – 44/19–22/sp
Konkretno ogrožanje človekovega življenja na cesti (Damjan
Korošec) – 46/II–V/pril
Nekaj misli o dometu kaznivega dejanja oviranja pravosodnih in
drugih državnih organov (Sašo Jovanovič) – 47/18-19/č
Kaznivo dejanje razžalitve – neustrezno poimenovanje? (Mitja
Muršič) – 48/17-18/odm
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – huda telesna
poškodba iz malomarnosti – 49-50/29-30/sp

kazensko pravo
glej tudi kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo,
kaznovalno pravo, kriminologija, mednarodno kazensko pravo
in Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Zapor po zaporu (Jan Jeram) – 2/14-15/č
Davčni vrtiljak na razširjenem trgu EU (Andrej Ferlinc) –
2/26-27/por
Prostitution and Human Trafficking: Focus on Clients (Katarina
Krapež) – 2/29/prik
Smo na poti k pravim družinskim sodiščem? (Vlasta Nussdorfer)
– 5/3/uv
When Law Fails: Making Sense of Miscarriages of Justice (Katarina Krapež) – 5/30/prik
Paragraf: Hitra popravila (Alenka Leskovic) – 6/33/č
Terorizem in meje prava (Aleš Velkaverh) – 7-8/25-26/č
Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih podatkov
in vzpostavitev družbe nadzora (Petra Bard, prevedel Boštjan
Koritnik) – 11/13-14/č
Načelo sorazmernosti v kazenskem pravu EU (Andreja Tratnik) –
13/VI-VII/pril
Forty Studies that Changed Criminal Justice (Katarina Krapež) –
13/30/prik
EU Criminal Law (Katarina Krapež) – 15/30/prik
(Ne)spoštovanje amnestije druge države za mučenje (Andreja
Tratnik) – 18/23-24/sp
CSD med navzkrižnimi interesi (Jasmina Arnež) – 22/27/por
Timor emendator asperrimus (Janez Kranjc) – 35/32/č
Ob 200-letnici francoskega kazenskega zakonika (Janez Kranjc)
– 36/29-30/por
Razširitev dometa 7. člena EKČP – retroaktivna uporaba milejšega zakona (Andreja Tratnik) – 37/25-26/sp
Obnova postopka in zastaranje postopka nove razsoje (Robert
Preininger) – 39/12-13/č
Kazenska in kaznovalna zakonodaja (Aleš Završnik) –
39/30-31/prik
Prenova centralne kazenske evidence (Irena Vovk) –
40-41/36/por
An Introduction to Comparative Legal Models of Criminal Justice
(Irena Vovk) – 42/30/prik
Čast in dobro ime – med pravom in psihologijo (Dragan Petrovec) – 45/19-20/odm
Psihologija (čustev) in (kazensko) pravo – med redukcionizmom
in paralizo (Saša Kmet) – 46/18-19/odm
Ali je ZDZdr zakon iz 376. člena KZ-1? (Zlatko Dežman) –
46/VI–VIII/pril
Ljudje niso polena (Andreja Tratnik) – 46/28-29/por

kazensko procesno pravo
Ugotavljanje identitete domnevnega storilca kaznivega dejanja s
strani policije (Nataša Brenk) – 1/10–12/č
Kje sedi obtoženi (Zvonko Fišer) – 1/16/č
Privilegij zoper samoobtožbo v informacijski dobi (Liljana Selinšek)
– 2/11–13/č
Sodne takse po ZST-1 (Jože Dernovšek) – 2/II–VI/pril
In flagranti: Štirje koraki od nadzora do pregona (Hinko Jenull) –
2/33/č
Sojenje v nenavzočnosti – opravičilo izostanka – 3-4/23-24/sp
Načelo kontradiktornosti – izvajanje listinskih dokazov –
3-4/24–26/sp
ZST-1: namesto poenostavitve dodatni zapleti v postopku (Jasna
Murgel) – 5/6–8/č
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Žaljiva obdolžitev – dokazno breme in načelo iskanja materialne
resnice – 6/25-26/sp
Evropski dokazni nalog v kazenskih zadevah (Katja Šugman
Stubbs) – 7-8/23–25/č
Pravica do obrambe – zaslišanje obremenilne priče –
9/20–23/sp
Preiskovanje komunikacijske zasebnosti (Hinko Jenull) –
10/15–17/č
Kršitev pravice do obrambe – zavrnitev dokaznega predloga –
10/21–23/sp
Enoten postopek zoper več obdolžencev – zaslišanje obdolženca
kot priča – 12/22/sp
Zastaranje kazenskega pregona – 13/20-21/sp
ENPP v luči ustavnih garancij in človekovih pravic (Neža Kogovšek) – 13/26/por
Kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve – zavrnitev dokaznih
predlogov obrambe – 14/22–24/sp
Umetnost vojskovanja (Slađana Miškić) – 14/28/por
Koliko je v upravni omejitvi gibanja sploh varovalk? (Vita Habjan)
– 15/12–14/č
Zaslišanje mladoletnega oškodovanca – zahteva obdolženca za
zaslišanje – 15/24–26/sp
Neučinkovit odziv sodnega sistema na sumljivo smrt v bolnišnični oskrbi (Peter Lipoglavšek) – 15/26-27/sp
De mortuis nil nisi bene (Janez Kranjc) – 15/32/č
Kako to delajo Američani? (Janko Marinko) – 16-17/II–VI/pril
Sine auctore propositi libelli in nullo crimine locum habere
debent (Janez Kranjc) – 20/32/č
Spet bližje vladavini močnejšega (Kristina Božič) – 22/26/sp
(Ne)avtoriteta pravosodja v kontekstu aktualnih izzivov (Saša
Kmet) – 23/9–11/č
Nove možnosti za kršitve in zaščito (Aleš Završnik) – 23/29/por
Jezik v postopku – pravica do prevajanja – 24-25/26-27/sp
Za premišljeno uporabo IT-rešitev v pravu (Aleš Završnik) –
24-25/34/por
Zatrjevana kršitev 3. člena EKČP zahteva celovito in učinkovito
preiskavo (Andreja Tratnik) – 26/28-29/sp
Prekoračitev obtožbe – sprememba obtožbe – 28/20-21/sp
Procesno vodstvo glavne obravnave – dokazni sklep – 28/23/sp
Kljub formalnim pomanjkljivostim pripor zakonit (Andreja Tratnik)
– 29-30/26-27/sp
Pravica do vpogleda v kazenski spis po ZKP in pravica dostopa
do informacij javnega značaja po ZDIJZ (Mateja Špes) –
31-32/20–22/č
Zlonamerni programi tipa Bundestrojaner kot preiskovalno orodje
(Liljana Selinšek) – 33/19-20/č
Forenzične preiskave rokopisov in dokumentov (Tatjana Marucelj)
– 33/21-22/č
Zastoji pri preiskavah gospodarske kriminalitete (Katarina Krapež)
– 33/32/por
K osnutku ZKP-1: Sporazum o priznanju krivde (Primož Gorkič)
– 34/20–22/č
Pravica do obrambe – 34/24-25/sp
Odprava pripora po izročitvi obtožnice sodišču (Brina Felc) –
35/18-19/č
Izvajanje dokazov v korist obdolženca – navzočnost pri preiskovalnih dejanjih – 35/23-24/sp
Inside the Criminal Courts (Katarina Krapež) – 35/30/prik
Prisilna izginotja – med protipravnim odvzemom prostosti ter
hudodelstvom zoper človečnost (Luka Kremžar) –
36/14–16/č
Bistvena kršitev določb kazenskega postopka – branje izvedenskega mnenja – 36/19/sp
Sklep o priporu – obrazložitev glede utemeljenega suma –
36/20-21/sp
Sprememba pravne opredelitve kaznivega dejanja zunaj glavne
obravnave – tatvina registrskih tablic – 38/21–23/sp
Izzvana kriminalna dejavnost krši pravico do poštenega sojenja
(Andreja Tratnik) – 39/25-26/sp
Privilegij zoper samoobtožbo – klic obdolženca na operativno
komunikacijski center – 40-41/24-25/sp
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov: v slovenskem pravu?! (Primož Gorkič) – 42/6–8/č
Nastop pravnomočnosti sodbe – 46/22/sp
Problem identifikacije udeležencev elektronske komunikacije
(Rosana Lemut Strle) – 47/10–13/č
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – vročitev sklepa o
priporu – 47/23/sp
ZKP z uvodnimi pojasnili (Andreja Tratnik) – 47/30-31/prik
Novela ZP-1F (Hinko Jenull) – 49-50/13-14/č

K

kaznovalno pravo
Zapor po zaporu (Jan Jeram) – 2/14-15/č
Sodne takse po ZST-1 (Jože Dernovšek) – 2/II–VI/pril
Sodne takse v postopku o prekršku (Suzana Gril) – 2/VI–VIII
Priložnost, da se žrtev in storilec slišita (Katarina Krapež) –
2/27-28/por
Nasilje v družini – razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem (Liljana Selinšek) – 3-4/19–21/č
How Do Judges Decide – The Search for Fairness and Justice
in Punishment (Katarina Krapež) – 3-4/30/prik
Je policija prekrškovni organ v postopkih o prekrških po Zakonu
o orožju? (Maja Rihtaršič) – 6/19-20/č
O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v zdravstvu (Damjan Korošec) – 12/6–8/č
Ali je dopustna odložitev izvrševanja uklonilnega zapora? (Maja
Pruša) – 13/6–8/č
Alternativna izvršitev kazni zapora v sodni praksi in predlog za
zakonsko spremembo (Zlatko Dežman) – 13/I–V/pril
Tretmanska obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj (Jasmina
Arnež) – 14/II–VIII/pril
Zapori revščine (Aleš Završnik) – 15/30-31/prik
Še več zaprtih (Katarina Krapež) – 16-17/40/por
Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (Maja Pruša) –
19/30-31/prik
»Zapiranje« pravnih sredstev (Katarina Krapež) – 19/32/por
Po poglobljeni analizi znova reforma ZP in ZVCP? (Katarina Krapež) – 20/28-29/por
Utrinki iz življenja za rešetkami (Dragan Petrovec) – 20/3031/prik
Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno
varstvo z odmero sodnih taks (Petra Čas, Polona Kovač,
Nuša Orel) – 21/II–VII/pril
Stroški seznanitve z lastnimi osebnimi podatki zapornika (Katarina Krapež) – 22/22/mo
Denarne sankcije zaradi neizpolnitve obveznosti po pravu Skupnosti (Katarina Vatovec) – 23/26-27/sp
Zaupnost odnosa z zdravnikom velja tudi v zaporu (Andreja Tratnik) – 24-25/32/sp
Hitri postopek o prekršku – prekoračitev zahtevka iz obdolžilnega predloga – 26/20-21/sp
Psychopathology in Supermax Prisons (Aleš Završnik) –
29-30/33/prik
In flagranti: Od Doba do groba (Hinko Jenull) – 33/33/č
Zapor – poraz? (Dragan Petrovec) – 34/3/uv
Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist – vsebina odločitve drugostopenjskega sodišča – 34/25-26/sp
Sodstvo s prenatrpanostjo zaporov nima nič (Janko Marinko) –
35/19-20/odm
Izvrševanje kazni zapora – 35/21–23/sp
Prenatrpanost zaporov je lahko kršitev 3. člena EKČP (Andreja
Tratnik) – 35/27-28/sp
Timor emendator asperrimus (Janez Kranjc) – 35/32/č
Minister pri zapornikih (Katarina Krapež) – 35/32/por
Še o prenatrpanosti zaporov in sodstvu (Dragan Petrovec) –
36/17/odm
Podatki o izbrisanih sankcijah (Irena Vovk) – 38/21/mo
Red diskurza (Benjamin Flander) – 38/28-29/zap
Ugovor pri prekrških v mirujočem prometu (Ana Grošelj, Andrej
Grah Whatmough) – 39/14-15/č
Gladovna stavka: dejanje poguma, obupa ali izsiljevanja (Simona
Šemen) – 39/20-21/č
Kazenska in kaznovalna zakonodaja (Aleš Završnik) –
39/30-31/prik
Skladnost nacionalne ureditve z načelom prepovedi diskriminacije iz prava Skupnosti (Katarina Vatovec) – 40-41/28-29/sp
Probation in Europe (Irena Vovk) – 43/30/prik
Zapornik in Iskanje izgubljenega fanta (Dragan Petrovec) –
44/29/prik
Več kot pet let pripora ni preveč? (Andreja Tratnik) – 45/29/sp
Novela ZP-1F (Hinko Jenull) – 49-50/13-14/č

kemikalije
Novo razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi –
uredba GHS (Semira Hajrlahović Mehić, Tatjana Humar Jurič) – 18/8–11/č
Kemikalije na spletu (Katarina Krapež) – 23/38/prik
Uredba REACH prvič pred Sodiščem ES (Katarina Vatovec) –
28/26-27/sp
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Kitajska
Human Rights in China (Katarina Krapež) – 34/30/prik

kmetijstvo
Zavarovanje za posebne primere PIZ – dopolnilna dejavnost na
kmetiji – 14/IV/erar
Stavbna pravica na kmetijskem zemljišču (Irena Hacin Kölner) –
22/7–10/č
Prva tožba Slovenije proti Komisiji (Verica Trstenjak) – 23/3/uv
Dedovanje po preminulem članu agrarne skupnosti (Janja Žejn)
– 28/18-19/vo
Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri
prostorskem načrtovanju (Peter Lovšin, Janez Tekavc) –
38/8–10/č
Kritično o noveli ZKZ-C (Simona Toplak) – 44/28/por
Pridobitev kmetijskega zemljišča, dela zaščitene kmetije (Nina
Bizjak) – 48/6–8/č

knjige
glej literatura

kohezijski skladi
Posredovanje osebnih podatkov pri javnih razpisih za sredstva
EU (Irena Vovk) – 44/18-19/mo

Komisija Evropskih skupnosti
Iustitiae oculus vigilat – Prva obsodba Slovenije pred Sodiščem
ES (Verica Trstenjak) – 11/3/uv
Slovenska sodišča in evropsko pravo varstva konkurence (Luigi
Varanelli) – 12/II–V/pril
Čezmejni evropski projekti (Katarina Krapež) – 13/38/prik
Prva tožba Slovenije proti Komisiji (Verica Trstenjak) – 23/3/uv
Bogat arhiv medijskih vsebin EU (Katarina Krapež) – 33/38/prik
Za izboljšanje razvojnega sodelovanja v Evropi (Irena Vovk) –
46/38/prik

Komisija za preprečevanje korupcije
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Članstvo poslanca v nadzornem svetu medobčinskega javnega
sklada (Mojca Beliš) – 1/24/mo
Dolžno ravnanje uradnih oseb občine pri pravnih poslih z nepremičninami (Mojca Beliš) – 2/22-23/mo
Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad subjekti v lasti oz. v
financiranju občine (Mojca Beliš) – 2/23/mo
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb občinske uprave (Mojca
Beliš) – 3-4/25/mo
Kršitev dolžnega ravnanja v postopku izbire izvajalca po ZJN-1
(Mojca Beliš) – 3-4/25/mo
Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (Mojca Beliš) –
5/22/mo
Volitve v organe neprofitne organizacije (Mojca Beliš) –
6/24-25/mo
Ravnanje uradnih oseb upravne enote pri izdaji dovoljenja za
izkoriščanje mineralnih surovin (Mojca Beliš) – 6/25/mo
Ravnanje naročnika pri oddaji javnega naročila po odprtem
postopku in pri postopku s pogajanji (Mojca Beliš) –
7-8/32/mo
Konflikt interesov v postopku dodeljevanja sredstev za izvajanje
raziskovalnega programa (Mojca Beliš) – 7-8/33/mo
Konflikt interesov direktorja javnega zavoda pri sklenitvi odplačne
pogodbe (Mojca Beliš) – 9/21/mo
Dodeljevanje radijskih frekvenc (Mojca Beliš) – 10/23/mo
Javno naročanje v nasprotju s temeljnimi načeli (Mojca Beliš) –
10/23/mo
Organiziranje in nadzor nad izvajanjem programov socialnega
varstva (Mojca Beliš) – 13/22/mo
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb CSD pri urejanju izvrševanja roditeljske pravice in otrokovih pravic (Mojca Beliš) –
18/21/mo
Neugotovitev popolnega dejanskega stanja v postopku podeljevanja koncesij (Mojca Beliš) – 20/24/mo
Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb javnega zavoda v
postopku za izvedbo javnega naročila (Mojca Beliš) –
21/20/mo
Izvedba javnega natečaja ministrstva za zasedbo prostih delovnih
mest (Mojca Beliš) – 23/23/mo
Oddaja nepremičnine občine v najem (Mojca Beliš) –
24-25/24-25/mo
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb državnega sklada, ki pri
svojem delu ne izvajajo določil Uredbe Vlade RS (Mojca
Beliš) – 24-25/24-25/mo
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Ravnanje sodnika v pravdi o lastninski pravici (Mojca Beliš) –
26/20/mo
Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor pri
ocenjevanju postopkov zdravljenja (Mojca Beliš) – 27/21/mo
Opustitev dolžnega ukrepanja ob ponareditvi izpita (Žarko Stevanovič) – 28/22/mo
Zloraba osebnih podatkov v organizaciji zasebnega sektorja za
namen pridobitve javnega pooblastila (Ferdinand Šteharnik)
– 29-30/22/mo
Ravnanje odgovornih oseb delniških družb v lasti RS pri upravljanju kapitalskih naložb (Ferdinand Šteharnik) –
29-30/23/mo
Neizbira nobenega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila (Žarko Stevanovič) – 33/25/mo
Ravnanje naročnika po končanem postopku oddaje javnega
naročila (Žarko Stevanovič) – 36/20/mo
Ravnanje odgovorne osebe – župana, pri zaposlovanju (Ferdinand Šteharnik) – 37/22/mo
Kršitev dolžnega ravnanja uradne osebe inšpekcijskega organa
(Žarko Stevanović) – 38/22/mo
Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje
izobraževanja (Žarko Stevanović) – 39/23/mo
Ravnanje uradne osebe, ki krši pravice o zaposlovanju (Žarko
Stevanović) – 42/25/mo
Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje
izobraževanja (Ferdinand Šteharnik) – 44/20/mo
Ravnanje odgovorne osebe civilnega združenja (Žarko Stevanović) – 45/26/mo
Ravnanje odgovorne osebe, ki sodeluje v projektu v nasprotju s
pravili projekta (Ferdinand Šteharnik) – 45/27/mo
Ravnanje uradne osebe pri prodaji nepremičnine (Žarko Stevanović) – 46/24/mo
Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb ministrstva in javnega
zavoda (Ferdinand Šteharnik) – 48/21/mo

koncesije
Neugotovitev popolnega dejanskega stanja v postopku podeljevanja koncesij (Mojca Beliš) – 20/24/mo
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb državnega sklada, ki pri
svojem delu ne izvajajo določil Uredbe Vlade RS (Mojca
Beliš) – 24-25/24-25/mo

konkurenčno pravo
Evropski konkurenčnopravni postopki in varstvo zasebnosti (JeanChristophe Puffer-Mariette, prevedel Boštjan Koritnik) –
11/42–44/č
Oris odškodnin na področju skupnostnega antitrusta (Ana Vlahek) – 11/44–46/č
Slovenska sodišča in evropsko pravo varstva konkurence (Luigi
Varanelli) – 12/II–V/pril
Zloraba prevladujočega položaja in izkrivljanje konkurence s strani mednarodne organizacije (Maja Smrkolj) – 14/26-27/sp
Materials on European Community Law of Competition (Katarina
Krapež) – 16-17/38/prik
Ni vsako nepošteno dejanje tudi dejanje nelojalne konkurence –
18/III-IV/pod
Aktualno, evropsko in krizno (Boštjan Koritnik) – 21/27/por
V znamenju konceptualnih vprašanj (Natali Gak) – 26/29/por
Blog o konkurenčnem pravu (Katarina Krapež) – 34/38/prik
Izkrivljanje konkurence zaradi neenakih pravil (Sandi Kodrič) –
39/34/č
European Competition Law – Annual 2008: Antitrust Settlements
under EC Competition Law (Irena Vovk) – 44/30/prik
Varstvo konkurence – usklajeno delovanju pri zvišanju cen električne energije – 45/24–27/sp
ZPOmK-1 z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona (Mitja
Kocmut) – 48/30/prik
ZPOmK-1 s komentarjem (Martina Repas) – 48/30-31/prik

korupcija
glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije
Dodelitev radijskih frekvenc kot koruptivno dejanje? (Mark Pohar)
– 12/8–10/č
Paragraf: Bona fides (Alenka Leskovic) – 12/33/č
APEK se je samo dodatno zapletla (Bećir Kečanović) –
14/8–10/odm
Pravna praznina ali koruptivnost? (Mark Pohar) –
16-17/9-10/odm
Register tveganj in indikatorji tveganja prisotnosti korupcije pri
javnih naročilih (Mirjan Hren) – 20/12–14/č
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Z novim predpisom do večje poštenosti? (Drago Kos) – 21/3/uv
Global Corruption Report 2009 – Corruption and the Private
Sector (Irena Vovk) – 40-41/34/prik

Kosovo
Prva sodba za srbska hudodelstva na Kosovu (Miša ZgonecRožej) – 10/27-28/sp

Kostarika
Spor o pravicah plovbe in sorodnih pravicah (Vasilka Sancin) –
29-30/31-32/sp

K–L

Sorazmerje med odškodnino za razlastitev in stroški postopka
(Andreja Tratnik) – 33/28/sp
Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah (Vesna Sodja) – 35/30-31/prik
Neznosna lahkost omejevanja lastnine (Miha Juhart) – 37/3/uv
Prenos lastninske pravice na premičninah v Evropi (Andrej Ekart)
– 38/30-31/prik
Poseg v pravico do zasebne lastnine manjšinskih delničarjev –
42/24/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 46/22-23/sp

latinščina
kredit

glej jezik

glej posojila

Latvija
kriminologija
Tretmanska obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj (Jasmina
Arnež) – 14/II–VIII/pril
Varnost – kategorični imperativ? (Dragan Petrovec) – 15/18-19/č
When the Husband is the Suspect (Katarina Krapež) –
15/30/prik
Kako omejiti princip »dobiček za vsako ceno« (Liljana Selinšek)
– 18/28-29/por
Elektronski časopis za boj proti kibernetskemu kriminalu (Liljana
Selinšek) – 22/27/prik
Nove možnosti za kršitve in zaščito (Aleš Završnik) – 23/29/por
Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal
Responses (Katarina Krapež) – 24-25/38/prik
Psychopathology in Supermax Prisons (Aleš Završnik) –
29-30/33/prik
Kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim
nadzorom kriminalitete (1.) (Natali Gak) – 36/27–29/por
Kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim
nadzorom kriminalitete (2.) (Jan Jeram) – 37/28-29/por
Red diskurza (Benjamin Flander) – 38/28-29/zap
Gender and Crime (Irena Vovk) – 40-41/34/prik
The Sage Dictionary of Criminology (Irena Vovk) – 44/30/prik
European crime-markets at cross-roads: Extended and extending
criminal Europe (Irena Vovk) – 45/30/prik
Ljudje niso polena (Andreja Tratnik) – 46/28-29/por
Kaznivo dejanje razžalitve – neustrezno poimenovanje? (Mitja
Muršič) – 48/17-18/odm

kulturna dediščina
Z obrobja postave: Bosi kot Waluliso? (Tomaž Pavčnik) –
3-4/33/č
Denacionalizacija kulturnih spomenikov – predpisi, praksa in primer Blejskega otoka (Janez Metelko) – 7-8/II–VI/pril
Art & Law (Katarina Krapež) – 29-30/34/prik
Arhiv Republike Slovenije (Irena Vovk) – 39/38/prik

L
lastninska pravica
glej tudi zemljiška knjiga
Izbrisna tožba – absolutno nična sodba – 7-8/32–34/sp
Pridobivanje osebnih podatkov od upravnika (Katarina Krapež) –
7-8/34/mo
Vpis etažne lastnine pri kupcu solastninskega dela stavbe (Miha
Šlamberger) – 9/18-19/vo
Prenos pripadajočih zemljišč na pridobitelja dela stavbe (Miha
Šlamberger) – 13/19/vo
Lastništvo funkcionalnega zemljišča po denacionalizaciji (Mateja
Tamara Fajs) – 14/20-21/vo
Kategorizacija lokalne ceste kot nedopusten poseg v lastninsko
pravico – 16-17/28/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 18/20/sp
Dogovor o skupni gradnji – ustanovitev etažne lastnine –
22/21–23/sp
Ravnanje sodnika v pravdi o lastninski pravici (Mojca Beliš) –
26/20/mo
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (1.) – 29-30/20/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (2.) – 29-30/20/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (3.) – 29-30/20-21/sp
Zastaranje – dediščinska tožba – lastninska tožba –
29-30/23-24/sp
Ah, te imisije ali sosed spet nagaja sosedu (Maja Lukan Lapornik) – 31-32/16-17/č

Diskriminacija pri izplačevanju pokojnin po razpadu skupne države (Katarina Zidar Al-Mutairi) – 14/27–29/sp

leposlovje
Varčno življenje (Matjaž Ambrož) – 2/28/zap
Dr. Prešeren kot promotor (Matjaž Ambrož) – 5/29/zap
Vprašanje sloga (Matjaž Ambrož) – 12/28/zap
Kaj je sreča? (Matjaž Ambrož) – 16-17/36/zap
Ljubezen in zločin (Matjaž Ambrož) – 24-25/37/zap
Skrb za status (Matjaž Ambrož) – 29-30/32/zap
Karkoli gre (Matjaž Ambrož) – 34/29/zap
Nagrajevalni zakonik (Matjaž Ambrož) – 40-41/33/zap
Razsežnosti Procesa (Matjaž Ambrož) – 47/29/zap
Poenotenje prava (Gyula Eörsi, prevedel Matej Acceto) –
49-50/36-37/zap

letni dopust
Izraba dopusta (Nataša Belopavlovič) – 12/20/vo
Pravica do letnega dopusta v poletnem času (Brigita Rajšter Vranović) – 31-32/25-26/vo
Pravica do letnega dopusta in regresa za letni dopust (Nataša
Belopavlovič) – 38/19-20/vo
Pridobitev letnega dopusta v času koriščenja starševskega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 40-41/24/vo
Porodniški dopust in izraba letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 44/16-17/vo
Določitev letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 46/21/vo
Regres za letni dopust (Nataša Belopavlovič) – 47/20/vo

literatura
glej tudi doktorati
za seznam knjig domačih avtorjev glej str. 44, za seznam knjig
tujih avtorjev glej str. 58–59
Prenovljeno pravo Evropske unije (Marko Ilešič) – 1/30-31/prik
Changing the Subject: Psychology, Social Regulation and Subjectivity (Aleš Završnik) – 1/30/prik
Rimsko pravo (Aljoša Dežman) – 2/29-30/prik
Prostitution and Human Trafficking: Focus on Clients (Katarina
Krapež) – 2/29/prik
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili (Borut Bratina) – 2/30-31/prik
Legal Rights of Teachers and Students (Katarina Krapež) –
2/30/prik
Human Rights in Crisis (Katarina Krapež) – 2/30/prik
Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili (Urška Kežmah) – 3-4/30-31/prik
Cyberthreats: The Emerging Fault Lines of the Nation State
(Katarina Krapež) – 3-4/30/prik
How Do Judges Decide – The Search for Fairness and Justice
in Punishment (Katarina Krapež) – 3-4/30/prik
Izročilo pravne znanosti (Albin Igličar) – 5/30-31/prik
After Genocide: Bringing the Devil to Justice (Katarina Krapež) –
5/30/prik
When Law Fails: Making Sense of Miscarriages of Justice (Katarina Krapež) – 5/30/prik
Wildlife Law: A Global Perspective (Katarina Krapež) – 5/30/prik
Preureditev oblasti: Domišljijske sile prava (Matej Accetto) –
6/29-30/prik
Kultura novega kapitalizma (Aleš Završnik) – 6/29/prik
Komentar Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Marko
Pavliha) – 6/30-31/prik
Mir in kazen (Kristina Božič) – 7-8/37-38/prik
Identiteta: pogovori z Benedettom Vecchijem (Aleš Završnik) –
7-8/37/prik
Odvetnik in državljan pred ESČP (Ciril Ribičič) – 7-8/38-39/prik
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The Future of Reputation: Gossip, Rumor and Privacy on the
Internet (Katarina Krapež) – 7-8/38/prik
Kako preživeti gospodarsko krizo? (Meta Ahtik) – 9/29-30/prik
The Shock Doctrine (Aleš Završnik) – 9/29/prik
Ustavna ureditev Slovenije že petič (Saša Zagorc) – 9/30-31/prik
Nomotehnične smernice (Albin Igličar) – 10/29/prik
Spregled pravne osebnosti (Bojan Zabel) – 10/30-31/prik
European Media Governance: National and Regional Dimensions
(Katarina Krapež) – 10/30/prik
Legal Ethics (University Casebook) (Katarina Krapež) –
10/30/prik
Zbirka Sistem in politika plač v javnem sektorju (Nejc Zemljak) –
11/89/prik
Korporacije (Peter Podgorelec) – 11/90-91/prik
Circumcision and Human Rights (Katarina Krapež) – 11/90/prik
Pharmaceuticals, Biotechnology and the Law (Katarina Krapež) –
11/90/prik
Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the International Law Framework (Legal Aspects of
Sustainable Development) (Katarina Krapež) – 11/90/prik
Mednarodne konvencije o pomorski, notranji plovbi in zračni
navigaciji (Boris Jerman) – 12/29/prik
Wired for War (Kristina Božič) – 12/29/prik
Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem (Polona
Kovač) – 12/30-31/prik
Choosing Life, Choosing Death: The Tyranny of Autonomy in
Medical Ethics and Law (Katarina Krapež) – 12/30/prik
The Outer Limits of European Union Law (Katarina Krapež) –
12/30/prik
Odkupne in prodajne pravice za literarna dela (Matija Damjan) –
13/29/prik
Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in
migracij (Aleš Završnik) – 13/29/prik
Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi (Slađana Mrkonjić) –
13/30-31/prik
Forty Studies that Changed Criminal Justice (Katarina Krapež) –
13/30/prik
The Responsibility to Assist: EU Policy and Practice in CrisisManagement Operations Under European Security and
Defence Policy (Katarina Krapež) – 13/30/prik
50 Years of the European Treaties: Looking Back and Thinking
Forward (Essays in European Law) (Katarina Krapež) –
13/30/prik
Legal Aspects of Elder Care (Katarina Krapež) – 13/30/prik
Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa (Janez Tekavc) –
14/30-31/prik
Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in
the EU and WTO (Katarina Krapež) – 14/30/prik
Causing Psychiatric and Emotional Harm: Reshaping the Boundaries of Legal Liability (Katarina Krapež) – 14/30/prik
Africa: Mapping New Boundaries in International Law (Katarina
Krapež) – 14/30/prik
Zapori revščine (Aleš Završnik) – 15/30-31/prik
Democratizations: Comparisons, Confrontations and Contrasts
(Katarina Krapež) – 15/30/prik
EU Criminal Law (Katarina Krapež) – 15/30/prik
Firm Conviction: A Case Against Private Law Practice (Katarina
Krapež) – 15/30/prik
When the Husband is the Suspect (Katarina Krapež) –
15/30/prik
Nepremičninsko pravo (Janez Tekavc) – 16-17/37/prik
ASBO Nation: The criminalisation of nuisance (Aleš Završnik) –
16-17/37/prik
Reaching the Bar: Stories of Women at All Stages of Their Law
Careers (Katarina Krapež) – 16-17/38/prik
The Oxford Companion to International Criminal Justice (Katarina
Krapež) – 16-17/38/prik
International Law and the Environment (Katarina Krapež) –
16-17/38/prik
Materials on European Community Law of Competition (Katarina
Krapež) – 16-17/38/prik
Učinkovita izterjava (Jasna Murgel) – 16-17/38-39/prik
Prava pot prava (Matjaž Ambrož) – 18/30-31/prik
The Articulate Advocate: New Techniques of Persuasion for Trial
Lawyers (Katarina Krapež) – 18/30/prik
Introduction to Sport Law (Katarina Krapež) – 18/30/prik
Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (Maja Pruša) –
19/30-31/prik
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Confronting Mental Health Evidence: A Practical Guide to Reliability and Experts in Family Law (Katarina Krapež) –
19/30/prik
The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality (Katarina
Krapež) – 19/30/prik
Utrinki iz življenja za rešetkami (Dragan Petrovec) –
20/30-31/prik
Complementarity in the Rome Statute and National Criminal
Jurisdictions (Beti Hohler) – 20/30/prik
Business Law (Katarina Krapež) – 20/30/prik
Filozofija prava Ronalda Dworkina (Marko Novak) –
21/30-31/prik
Digital Copyright (Katarina Krapež) – 21/30/prik
Legal Research, Analysis and Writing (Katarina Krapež) –
21/30/prik
The Oxford Companion to International Criminal Justice (Beti
Hohler) – 21/30/prik
Medijsko pravo (Jurij Žurej) – 22/30-31/prik
The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crimes (Katarina Krapež)
– 22/30/prik
Current Issues in European Financial and Insolvency Law (Katarina Krapež) – 22/30/prik
EU Intellectual Property Law and Policy (Katarina Krapež) –
22/30/prik
Exploring Contract Law (Katarina Krapež) – 22/30/prik
Pravice in pravno pisanje na skupnem trgu (Matej Accetto) –
23/30-31/prik
Gene Cartels: Biotech Patents in the Age of Free Trade (Katarina Krapež) – 23/30/prik
Human Dignity and the Foundations of International Law (Katarina Krapež) – 23/30/prik
Judicial Review in EU Law (Katarina Krapež) – 23/30/prik
The Regulatory Response to the Financial Crisis (Katarina Krapež) – 23/30/prik
Velika priložnost (Miro Cerar) – 24-25/38-39/prik
Interrogations, Forced Feedings, and the Role of Health Professionals: New Perspectives on International Human Rights,
Humanitarian Law and Ethics (Katarina Krapež) –
24-25/38/prik
Problem-Solving Courts: Justice for the Twenty-First Century?
(Katarina Krapež) – 24-25/38/prik
Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal
Responses (Katarina Krapež) – 24-25/38/prik
Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic
(Natali Gak) – 26/30-31/prik
Regulating Flexibility: The Political Economy of Employment Standards (Katarina Krapež) – 26/30/prik
The Managers‘ Guide to Understanding Effective Contract Evaluation (Katarina Krapež) – 26/30/prik
Varstvo potrošnikov (Maja Lubarda) – 27/30-31/prik
Multilingual Interpretation of European Community Law (Katarina
Krapež) – 27/30/prik
Alternative Dispute Resolution: A Conflict Diagnosis Approach
(Katarina Krapež) – 27/30/prik
Dedno pravo (Vesna Rijavec) – 28/30-31/prik
Bringing Outsiders In: Transatlantic Perspectives on Immigrant
Political Incorporation (Katarina Krapež) – 28/30/prik
Obrazi pravosodja in državna oblast (Vid Jakulin) –
29-30/33/prik
Psychopathology in Supermax Prisons (Aleš Završnik) –
29-30/33/prik
Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem (Andreja Mrak) –
29-30/34-35/prik
Art & Law (Katarina Krapež) – 29-30/34/prik
An Introduction to International Institutional Law (Katarina Krapež) – 29-30/34/prik
Computers and the Law: An Introduction to Basic Legal Principles and Their Application in Cyberspace (Katarina Krapež)
– 29-30/34/prik
Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah (Blaž
Kovač) – 31-32/37/prik
Pogum za upanje: Misli o obnovi ameriškega sna (Aleš Završnik)
– 31-32/37/prik
Clinical Responsibility (Katarina Krapež) – 31-32/38/prik
Compensation for Stress at Work (Katarina Krapež) –
31-32/38/prik
Družba z omejeno odgovornostjo (Miha Juhart) –
31-32/38-39/prik
Zbornik o Rotterdamskih pravilih (Jana Rodica) – 33/29/prik
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Upravno pravo, procesni del (Polona Kovač) – 33/30-31/prik
The Integrity of the Judge: A Philosophical Inquiry (Katarina Krapež) – 33/30/prik
The Genesis of the GATT (Katarina Krapež) – 33/30/prik
Gospa tožilka (Aleš Završnik) – 34/30-31/prik
Crime Prevention Policies in Comparative Perspective (Katarina
Krapež) – 34/30/prik
Local Government and Metropolitan Regions in Federal Systems
(Global Dialogue on Federalism) (Katarina Krapež) –
34/30/prik
Human Rights in China (Katarina Krapež) – 34/30/prik
Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah (Vesna Sodja) – 35/30-31/prik
Climate Change and European Emissions Trading: Lessons for
Theory and Practice (Katarina Krapež) – 35/30/prik
Inside the Criminal Courts (Katarina Krapež) – 35/30/prik
Evropska unija od A do Ž (Matej Accetto) – 36/30-31/prik
Civilno pravo – zbirka predpisov (Luigi Varanelli) – 37/30-31/prik
A Defense of Intellectual Property Rights (Katarina Krapež) –
37/30/prik
Domestic Deployment of the Armed Forces: Military Powers, Law
and Human Rights (Katarina Krapež) – 37/30/prik
Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations (Katarina Krapež) – 37/30/prik
Prenos lastninske pravice na premičninah v Evropi (Andrej Ekart)
– 38/30-31/prik
Direct Democracy and the Courts (Katarina Krapež) –
38/30/prik
Peer-to-Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright
Law: A New Model for the Digital Age (Katarina Krapež) –
38/30/prik
An Introduction to Islamic Law (Katarina Krapež) – 38/30/prik
Free Movement of Lawyers in the European Union (Irena Vovk)
– 39/30/prik
Altruism Reconsidered – Exploring New Approaches to Property
in Human Tissue (Irena Vovk) – 39/30/prik
Kazenska in kaznovalna zakonodaja (Aleš Završnik) –
39/30-31/prik
Novela ZGD-1C z uvodnimi pojasnili (Peter Podgorelec) –
40-41/34-35/prik
Gender and Crime (Irena Vovk) – 40-41/34/prik
Free Speech in the New Media (Irena Vovk) – 40-41/34/prik
Global Corruption Report 2009 – Corruption and the Private
Sector (Irena Vovk) – 40-41/34/prik
Bolivijski dnevnik (Aleš Završnik) – 42/29/prik
Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so meje?
(Andreja Mrak) – 42/30-31/prik
The International Water Law Collection (5 zvezkov) (Irena Vovk) –
42/30/prik
Law and the Internet (Irena Vovk) – 42/30/prik
The Sporting Exception in European Union Law (Irena Vovk) –
42/30/prik
An Introduction to Comparative Legal Models of Criminal Justice
(Irena Vovk) – 42/30/prik
Znamka, njen ugled in varstvo (Nataša Samec) – 43/30-31/prik
Probation in Europe (Irena Vovk) – 43/30/prik
Prostitution – Sex, Work, Policy and Politics (Irena Vovk) –
43/30/prik
EU Law (Irena Vovk) – 43/30/prik
Iščem znanje (Irena Vovk) – 43/38/prik
Zbornik znanstvenih razprav 2009 (Gregor Dugar) –
44/29–31/prik
Zapornik in Iskanje izgubljenega fanta (Dragan Petrovec) –
44/29/prik
The Sage Dictionary of Criminology (Irena Vovk) – 44/30/prik
European Competition Law – Annual 2008: Antitrust Settlements
under EC Competition Law (Irena Vovk) – 44/30/prik
Information Technology Law (Irena Vovk) – 44/30/prik
International Law – Selected documents (Volume 1 in Volume 2)
(Irena Vovk) – 44/30/prik
Delegirana zakonodaja in parlamentarizem v sodobnih evropskih
državah (Albin Igličar) – 45/30-31/prik
International Trade Law (Irena Vovk) – 45/30/prik
European crime-markets at cross-roads: Extended and extending
criminal Europe (Irena Vovk) – 45/30/prik
The European Arrest Warrant in Practice (Irena Vovk) – 45/30/prik
Knjižnica EU Bookshop (Irena Vovk) – 45/38/prik
The Rights of Indigenous people (Irena Vovk) – 46/30/prik
International Economic Law (Irena Vovk) – 46/30/prik
ZKP z uvodnimi pojasnili (Andreja Tratnik) – 47/30-31/prik

L–M

TV Rights and Sport – Legal Aspects (Vesna Bergant Rakočević) – 47/30/prik
Family Law, Sex & Society (Irena Vovk) – 47/30/prik
ZPOmK-1 z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona (Mitja
Kocmut) – 48/30/prik
ZPOmK-1 s komentarjem (Martina Repas) – 48/30-31/prik
Avtobiografija (Aleš Završnik) – 49-50/37/prik
Mednarodno letalsko pravo (Vasilka Sancin) – 49-50/38-39/prik
Principles of French Law (Irena Vovk) – 49-50/38/prik
Nuclear Law (Irena Vovk) – 49-50/38/prik
Current Issues in European Financial and Insolvency Law (Irena
Vovk) – 49-50/38/prik
Texts and Materials on International Human Rights (Irena Vovk) –
49-50/38/prik

Litva
Legitimnost poseganja v posameznikovo zasebnost (Sandra
Vesel) – 24-25/31/sp

Lizbonska pogodba
Lizbonska pogodba – ja, aber (Maja Smrkolj) – 27/25-26/sp
Jesen v Bruslju (Matej Avbelj) – 37/8-9/č
Lizbonska pogodba: trajna začasnost sprememb (Maja Brkan) –
47/3/uv
Konstitucionalizacija EU in Lizbonska pogodba (Franc Grad) –
49-50/7-8/č

lokalna samouprava
glej tudi občine
Lokalna samouprava – kriza ali razkošje? (Miloš Senčur) –
5/II–VI/pril
Z obrobja postave: Odgovornost države in lokalnih skupnosti za
simbole (Tomaž Pavčnik) – 24-25/41/č
Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo
tuje parcele? (Nevenka Šorli) – 26/12-13/č
Odgovor na članek Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele (Branko Reisman) –
27/15/odm
Local Government and Metropolitan Regions in Federal Systems
(Global Dialogue on Federalism) (Katarina Krapež) –
34/30/prik

Lukenda
glej sodstvo

Luksemburg
Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in
Luksemburgu – 19/IV/erar

M
Madžarska
Svoboda izražanja in graja vodstva podjetja, ki jo je izrekel predsednik sindikata (Katarina Zidar Al-Mutairi) – 12/26-27/sp
Zasuk v smeri priznavanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja (Polona Tepina) – 16-17/34-35/sp
Negativna volilna kampanja kot kršitev pravice do zasebnosti?
(Andreja Tratnik) – 19/26-27/sp
Brezpogojen dostop do informacij javnega značaja (Jelena Burnik) – 29-30/25/sp

Malta
Pravica do poštenega sojenja pri izdajanju začasnih ukrepov v
civilnih zadeva (Andreja Tratnik) – 43/28-29/sp

manjšine
glej tudi Romi
The Rights of Indigenous people (Irena Vovk) – 46/30/prik
Nov dan, nov korak, novo upanje (Neža Kogovšek) – 48/3/uv

Meddržavno sodišče
Hrvaška in ICJ: mednarodno pravo ali politika? (Simona Drenik)
– 6/3/uv
Pomorska razmejitev v Črnem morju (Vasilka Sancin) –
6/28-29/sp
Belgija toži Senegal zaradi pregona nekdanjega čadskega predsednika (Dominika Švarc) – 13/17-18/č
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M

Spor o pravicah plovbe in sorodnih pravicah (Vasilka Sancin) –
29-30/31-32/sp

mediacija
glej alternativno reševanje sporov

medicina
glej zdravstvo

mediji
Razmerje med varstvom osebnih podatkov in svobodo medijev
(Mojca Komac) – 3-4/26-27/sp
European Media Governance: National and Regional Dimensions
(Katarina Krapež) – 10/30/prik
Sovražni govor in diskriminacija v javni komunikaciji (Matija Žgur)
– 11/87/por
Pravica do objave popravka – 16-17/29-30/sp
Medijsko pravo (Jurij Žurej) – 22/30-31/prik
Pravica javnih oseb do zasebnosti in lastne podobe (Maja
Smrkolj) – 23/16–18/č
Portal člankov o EU (Katarina Krapež) – 24-25/46/prik
Tudi skušnjava je lahko delo (Jan Jeram) – 24-25/30-31/sp
Samostojni novinar in identifikacija za namene DDV – 26/I/erar
In flagranti: Prosim, ne mi težit! (Hinko Jenull) – 27/33/č
Nedovoljeno novinarsko snemanje (Katarina Krapež) –
31-32/32-33/mo
Koliko stane slava v Sloveniji? (Jure Mikuž) – 33/34/č
Bogat arhiv medijskih vsebin EU (Katarina Krapež) – 33/38/prik
Začasne odredbe v medijskem pravu (Sabrina Veseli, Marko
Bobič) – 34/8–10/č
Ad hoc: Kontroverzna kolumna (Vesna Bergant Rakočević) –
35/33/č
Koliko je vredna svoboda izražanja? (Cene Grčar) –
37/6–8/odm
Florence Hartmann: dura lex, sed lex? (Natali Gak) – 37/27/sp
Nezavezujoče: Nepravnomočna kolumna (Andraž Teršek) –
37/33/č
Političen vpliv na medije omejuje njihovo svobodo izražanja
(Andreja Tratnik) – 38/23-24/sp
Ali je mediju res jasno, kje so meje začasne odredbe? (David
Premelč) – 40-41/18–20/odm
Free Speech in the New Media (Irena Vovk) – 40-41/34/prik
Kdo je ostal tostran Rubikona in kdo je šel čez? (Franc Testen)
– 45/16/č

mednarodno kazensko pravo
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče, Mednarodno kazensko
sodišče za nekdanjo Jugoslavijo in Mednarodno kazensko
sodišče za Ruando
The Oxford Companion to International Criminal Justice (Katarina
Krapež) – 16-17/38/prik
The Oxford Companion to International Criminal Justice (Beti
Hohler) – 21/30/prik
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) – Genocid (Damjan
Korošec) – 22/18-19/č
The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International Crimes (Katarina Krapež)
– 22/30/prik
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (2.) – Hudodelstva zoper
človečnost in vojna hudodelstva (Sabina Zgaga) –
23/18-19/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (3.) – Mučenje (Damjan
Korošec) – 24-25/20-21/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (4.) – Terorizem (Sabina
Zgaga) – 26/15-16/č
Gospa tožilka (Aleš Završnik) – 34/30-31/prik

Mednarodno kazensko sodišče
Nalog za prijetje predsednika al Baširja (Dominika Švarc) –
10/19/č
Pravice obrambe pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (Jernej
Letnar Černič) – 15/19-20/č
Complementarity in the Rome Statute and National Criminal
Jurisdictions (Beti Hohler) – 20/30/prik
Natova misija v Afganistanu pod drobnogledom MKS (Dominika
Švarc) – 38/18-19/č

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
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Mir in kazen (Kristina Božič) – 7-8/37-38/prik
Prva sodba za srbska hudodelstva na Kosovu (Miša ZgonecRožej) – 10/27-28/sp
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Florence Hartman: Ne bodo me utišali (Dean Zagorac) –
22/28/por
Dosmrtni zapor za sežig civilistov v Višegradu (Dominika Švarc)
– 31-32/36/sp
Florence Hartmann: dura lex, sed lex? (Natali Gak) – 37/27/sp
Čakajoč na Karadžića (Dominika Švarc) – 44/27/sp
Karadžić neuspešno izpodbijal legitimnost MKSJ (Dominika
Švarc) – 49-50/32/sp

Mednarodno kazensko sodišče za Ruando
Dosmrtna ječa za idejnega vodjo genocida v Ruandi (Dominika
Švarc) – 1/28-29/sp

mednarodno pravo
glej tudi Meddržavno sodišče, mednarodno kazensko pravo in
Nato
Sklepanje mednarodnih pogodb v okviru članstva Slovenije v EU
po ZZZ-1 (Andrej Svetličič) – 5/18–20/č
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. januar 2009 –
7-8/III-IV/erar
Razmejitev med Slovenijo in Hrvaško (France Bučar) – 10/3/uv
Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi
sistemi varstva pravic (Rajko Knez) – 11/11–13/č
Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom (Nina
Plavšak) – 11/26–29/č
Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the International Law Framework (Legal Aspects of
Sustainable Development) (Katarina Krapež) – 11/90/prik
Vzorčni zakon UNIDROIT o lizingu (Maja Ekart) – 12/V–VIII/pril
Mednarodne konvencije o pomorski, notranji plovbi in zračni
navigaciji (Boris Jerman) – 12/29/prik
Odprava posledic množičnih kršitev človekovih pravic (Simon
Umek) – 14/16-17/č
Africa: Mapping New Boundaries in International Law (Katarina
Krapež) – 14/30/prik
Pridobitev državljanstva in sredstva za preživljanje (Ministrstvo za
notranje zadeve) – 16-17/26-27/vo
Od Re(h)na po Dragonji do Jadrana (Marko Pavliha) – 18/3/uv
Sporazum o mednarodni pristojnosti – prorogirana pristojnost –
dopustnost derogacije – 20/22-23/sp
Human Dignity and the Foundations of International Law (Katarina Krapež) – 23/30/prik
Uporaba prava in reševanje sporov po splošnih pogojih FIDIC
(Mitja Matelič) – 24-25/10–12/č
Al’ prav se piše pravizhnoſt ali pravičnost? (Mirjam Škrk) –
26/6-7/č
Individualizirani omejevalni ukrepi v pravnem redu Republike Slovenije (Igor Vuksanović) – 26/II–VIII/pril
Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic
(Natali Gak) – 26/30-31/prik
Ali je članstvo v Natu sploh v skladu z Ustavo? (Vladko Began)
– 27/14–16/č
Mar čevlje lahkó sodi le kopitar? (Marko Pavliha) –
28/16-17/odm
An Introduction to International Institutional Law (Katarina Krapež) – 29-30/34/prik
Narava in pomen konkordata (Jaka Pengov) – 31-32/23-24/č
Lajšanje grozot vojne je dolžnost vsega človeštva (Mirjam Škrk)
– 33/3/uv
The Genesis of the GATT (Katarina Krapež) – 33/30/prik
Med absolutno suverenostjo in globalnim vodenjem (Natali Gak)
– 35/29/prik
Sosedska plinska kalvarija (Marko Pavliha) – 36/3/uv
Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov (Dominika Švarc) – 37/16–18/č
Sosedstvo je vzajemna reč (Vasilka Sancin) – 39/3/uv
International Law – Selected documents (Volume 1 in Volume 2)
(Irena Vovk) – 44/30/prik
Arbitražni sporazum: Potek pogajanj in dosežene rešitve (Simona
Drenik) – 45/II–V/pril
Arbitražni postopek − kaj tvegamo in kaj smemo tvegati (France
Bučar) – 45/VI-VII/pril
Kompromis med Slovenijo in Hrvaško (Vasilka Sancin) –
45/VII–X/pril
Nekatera (mednarodno)pravna vprašanja v zvezi z ratifikacijo
Arbitražnega sporazuma (Mirjam Škrk) – 45/X-XI/pril
Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške – 45/XII/pril
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Enostranske izjave k dvostranskim mednarodnim pogodbam
(Vasilka Sancin) – 46/16-17/č
Premislek o 3. členu Arbitražnega sporazuma med RS in RH
(Jernej Letnar Černič) – 47/16-17/odm
Teritorialni dostop do odprtega morja v mednarodni sodni in
arbitražni praksi (Nataša Šebenik) – 49-50/II–VII/pril
Najvplivnejši pravniki o Arbitražnem sporazumu (Natali Gak) –
49-50/33/por

M–N

Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov: v slovenskem pravu?! (Primož Gorkič) – 42/6–8/č
Načelo sorazmernosti – mera prava (Jan Jeram) – 42/21/por
Splošno sodišče kršilo načelo kontradiktornosti (Katarina Vatovec) – 48/25/sp
Primer Nekrep – lekcija za zdravnike in pravnike (Špelca
Mežnar) – 49-50/11-12/č

najem
Mednarodno športno razsodišče
Primer Messi – precedens ali zgolj administrativna napaka?
(Marko Ketler) – 5/26-27/sp

meja
Evropske stranpoti slovensko–hrvaških odnosov (Matej Avbelj) –
1/3/uv
Hrvaška in ICJ: mednarodno pravo ali politika? (Simona Drenik)
– 6/3/uv
Razmejitev med Slovenijo in Hrvaško (France Bučar) – 10/3/uv
Od Re(h)na po Dragonji do Jadrana (Marko Pavliha) – 18/3/uv
Al’ prav se piše pravizhnoſt ali pravičnost? (Mirjam Škrk) –
26/6-7/č
Prepovedan prehod čez državno mejo – poskus – 28/21–23/sp
Drag prestop čez mejo (Andreja Tratnik) – 31-32/35-36/sp
Sosedstvo je vzajemna reč (Vasilka Sancin) – 39/3/uv
Arbitražni sporazum: Potek pogajanj in dosežene rešitve (Simona
Drenik) – 45/II–V/pril
Arbitražni postopek − kaj tvegamo in kaj smemo tvegati (France
Bučar) – 45/VI-VII/pril
Kompromis med Slovenijo in Hrvaško (Vasilka Sancin) –
45/VII–X/pril
Nekatera (mednarodno)pravna vprašanja v zvezi z ratifikacijo
Arbitražnega sporazuma (Mirjam Škrk) – 45/X-XI/pril
Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške – 45/XII/pril
Premislek o 3. členu Arbitražnega sporazuma med RS in RH
(Jernej Letnar Černič) – 47/16-17/odm
Teritorialni dostop do odprtega morja v mednarodni sodni in
arbitražni praksi (Nataša Šebenik) – 49-50/II–VII/pril
Najvplivnejši pravniki o Arbitražnem sporazumu (Natali Gak) –
49-50/33/por

Januar je mesec davkov na premoženja – 1/I-II/pod
Antena kot pravica najemnika (Dean Zagorac) – 3-4/29/sp
Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (Mojca Beliš) –
5/22/mo
Dolžnost sklenitve najemne pogodbe za stanovanje – spremenjene okoliščine in višina najemnine – 6/22–25/sp
Najemniki v denacionaliziranih stanovanjih – do kdaj še žrtve
tranzicije? (Bojana Cvahte) – 7-8/VII-VIII/pril
Davčna obravnava dohodka, doseženega z oddajanjem kamp
prikolice – 10/IV/erar
Pogodbena odškodninska odgovornost – odtujitev stvari, dane v
najem – 12/23–25/sp
Oddajanje skupnega premoženja v najem – 14/IV/erar
Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem – 16-17/IV/erar
Obračun stroškov pri najemu poslovnega prostora – 19/III/erar
Prenos najemnega razmerja s pokojnega na osebo istega spola
(Katarina Zidar Al-Mutairi) – 21/25-26/sp
Oddaja nepremičnine občine v najem (Mojca Beliš) –
24-25/24-25/mo
Obdavčitev blaga in storitev v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnine – 38/I-II/erar
Obveznost javnega razpisa in slovenska praksa sklepanja dolgoročnih najemov (Vesna Kranjc) – 44/24-25/sp

naravna dediščina
Wildlife Law: A Global Perspective (Katarina Krapež) – 5/30/prik

Nato
Ali je članstvo v Natu sploh v skladu z Ustavo? (Vladko Began)
– 27/14–16/č
Natova misija v Afganistanu pod drobnogledom MKS (Dominika
Švarc) – 38/18-19/č

Nemčija

mobing
Varstvo pred mobbingom v državni upravi (Matjaž Debelak) –
21/6-7/č
Poteptano dostojanstvo delavcev (Bećir Kečanović) – 38/16-17/č

model
glej industrijska lastnina

Moldavija
Političen vpliv na medije omejuje njihovo svobodo izražanja
(Andreja Tratnik) – 38/23-24/sp

morala
glej etika in morala

N
načela
Bistveno nesorazmerje med plačnimi razredi funkcij sodnikov v
primerjavi s funkcijami poslancev in ministrov je v neskladju
z načelom delitve oblasti – 1/20–24/sp
Načelo kontradiktornosti – izvajanje listinskih dokazov –
3-4/24–26/sp
Žaljiva obdolžitev – dokazno breme in načelo iskanja materialne
resnice – 6/25-26/sp
Krajša zgodovina načela pravne države (Boštjan Zalar) –
10/II–VII/pril
Načelo solidarnosti kot splošno načelo prava EU (Matej Accetto)
– 11/64-65/č
Huda kršitev najosnovnejših načel pravne države (Eva Kalan) –
11/85/sp
Amicum an nomen habeas, aperit calamitas (Janez Kranjc) –
11/92/č
Načelo sorazmernosti v kazenskem pravu EU (Andreja Tratnik) –
13/VI-VII/pril
Načelo zakonitosti v upravnem postopku (Adrijana Viler Kovačič)
– 29-30/9–11/č

Pravni okvir elektronskih glasovalnih naprav (Mitja Podpečan) –
11/83/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – sodba Emmely (Judita
Dolžan) – 14/12-13/č
Do kam naj seže zdravniški molk? (Andreja Tratnik) –
15/27-28/sp
Določnost obveznosti v splošnih pogojih poslovanja (Mitja Podpečan) – 19/27–29/sp
Nemške ustave od 1871 do 1949 – Ob 60-letnici nemške zvezne ustave (Janez Kranjc) – 21/28-29/por
Pravica javnih oseb do zasebnosti in lastne podobe (Maja
Smrkolj) – 23/16–18/č
Olajšan dostop do t. i. geto pokojnin (Maja Smrkolj) –
24-25/29/sp
Nemška razlaga evropskega prava (Matej Accetto) – 27/3/uv
Lizbonska pogodba – ja, aber (Maja Smrkolj) – 27/25-26/sp
Kljub formalnim pomanjkljivostim pripor zakonit (Andreja Tratnik)
– 29-30/26-27/sp
Specializirana gospodarska sodišča in druge procesne rešitve v
gospodarskih sporih primerjalnega prava (Jurij Rovere) –
31-32/II–VIII/pril
Neželeno telefonsko trženje – cold calling (Judita Dolžan) –
33/14–16/č
Pravica istospolnih parov do posvojitve otroka svojega partnerja
(Neža Kogovšek) – 35/28-29/sp
Registrirani istospolni pari imajo enake pravice do vdovske poklicne pokojnine kot zakonci (Neža Kogovšek) – 43/29/sp
Obveznost javnega razpisa in slovenska praksa sklepanja dolgoročnih najemov (Vesna Kranjc) – 44/24-25/sp
Prepoved javnega podpiranja nacističnega režima (Dominika
Švarc) – 47/27/sp

nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Januar je mesec davkov na premoženja – 1/I-II/pod
Dolžno ravnanje uradnih oseb občine pri pravnih poslih z nepremičninami (Mojca Beliš) – 2/22-23/mo
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N–O

Sklep o izročitvi nepremičnine v stečajnem postopku (Miha Šlamberger) – 5/12-13/č
Dobiček iz kapitala od prodaje nepremičnine, ki leži v Sloveniji –
5/III-IV/erar
Predkupna pravica zakonca v osebnem stečaju (Miha Šlamberger) – 6/10–12/č
Dolžnost sklenitve najemne pogodbe za stanovanje – spremenjene okoliščine in višina najemnine – 6/22–25/sp
»Siljenje« potencialnih kupcev nepremičnin v sklenitev posredniške pogodbe (Marko Djinović) – 7-8/17-18/č
Je varstvo kupcev stanovanj res preveč enosmerno? (Nadija
Jablanšček Šuler) – 9/11-12/č
Oznaka stavbne pravice pri delitvi parcele (Miha Šlamberger) –
10/20-21/vo
Javno dobro (Renato Vrenčur, Slađana Mrkonjić) – 12/19-20/vo
Prenos pripadajočih zemljišč na pridobitelja dela stavbe (Miha
Šlamberger) – 13/19/vo
Razkritje namena nakupa nepremičnine (Katarina Krapež) –
13/23/mo
Lastništvo funkcionalnega zemljišča po denacionalizaciji (Mateja
Tamara Fajs) – 14/20-21/vo
Kategorizacija lokalne ceste kot nedopusten poseg v lastninsko
pravico – 16-17/28/sp
Nepremičninsko pravo (Janez Tekavc) – 16-17/37/prik
Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine? (Miha Šlamberger) – 20/14–17/odm
Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega
podjetnika – 21/IV/erar
Stavbna pravica na kmetijskem zemljišču (Irena Hacin Kölner) –
22/7–10/č
Javno dobro kot lastnik v listu B (Miha Šlamberger) –
22/19-20/vo
Zastavitev komunikacijskega omrežja in druge gospodarske infrastrukture v tujem zemljišču (Dušan Tršan) – 22/II–VIII/pril
Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo
tuje parcele? (Nevenka Šorli) – 26/12-13/č
Odgovor na članek Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele (Branko Reisman) –
27/15/odm
Dileme pri obdavčitvi prometa pravnih oseb z nepremičninami –
27/I-II/pod
Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje s. p. –
28/III-IV/erar
Nepremičnine in breztežnost (Sandi Kodrič) – 29-30/38/č
O nekaterih stvarnih in pravnih napakah pri potrošniški prodaji
stanovanja (Matjaž Tratnik) – 33/II–V/pril
Nakup nepremičnine – 34/I-II/erar
Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah (Vesna Sodja) – 35/30-31/prik
Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri
prostorskem načrtovanju (Peter Lovšin, Janez Tekavc) –
38/8–10/č
Sprememba zakonske brezpogojne obveznosti zagotavljanja
dostopa, vstopa in uporabe za objekte v javni rabi –
38/20/sp
Obdavčitev blaga in storitev v zvezi z najemom oziroma zakupom nepremičnine – 38/I-II/erar
Začasna odredba – prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi –
40-41/25-26/sp
Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV – 40-41/II/erar
Prenos opuščene javne poti v last zasebniku (Miha Šlamberger)
– 43/20/vo
Kritično o noveli ZKZ-C (Simona Toplak) – 44/28/por
Nadaljnje krhanje položaja izključnih lastnikov stanovanj in stanovanjskih hiš (Igor Vuksanović) – 45/17-18/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 46/22-23/sp
Odmera komunalnega prispevka – 46/23/sp
Ravnanje uradne osebe pri prodaji nepremičnine (Žarko Stevanović) – 46/24/mo
Pridobitev kmetijskega zemljišča, dela zaščitene kmetije (Nina
Bizjak) – 48/6–8/č
Dodatno o stanovanjskem varstvu v novi družinski zakonodaji
(Igor Vuksanović) – 48/15-16/č

nezdružljivost funkcij
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ničnost
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju – nedopusten nagib
– 24-25/24-25/sp
Ničnost pogodbe – prenovitev – 28/20/sp
Ničnost zavarovalne pogodbe – neresničnost ali nepopolnost prijave – 31-32/29-30/sp

Nikaragva
Spor o pravicah plovbe in sorodnih pravicah (Vasilka Sancin) –
29-30/31-32/sp

notariat
Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa (Janez Tekavc) –
14/30-31/prik
Posredovanje fotokopij notarskih zapisov davčni inšpekciji (Katarina Krapež) – 15/25/mo
Zastaranje terjatve ugotovljene v notarskem zapisu –
29-30/21-22/sp
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju (Nina Scortegagna) – 39/10-11/č
Urejanje zapuščinske zadeve po novem pri notarju (Gordana
Zalaznik) – 49-50/18–20/č

O
občine
Dolžno ravnanje uradnih oseb občine pri pravnih poslih z nepremičninami (Mojca Beliš) – 2/22-23/mo
Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad subjekti v lasti oz. v
financiranju občine (Mojca Beliš) – 2/23/mo
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb občinske uprave (Mojca
Beliš) – 3-4/25/mo
Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (Mojca Beliš) –
5/22/mo
Obvezna razlaga, ki ne pojasnjuje, temveč spreminja – 12/21/sp
Kako do boljših lokalnih predpisov (Maja Lukan Lapornik) –
16-17/23-24/č
Kategorizacija lokalne ceste kot nedopusten poseg v lastninsko
pravico – 16-17/28/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 18/20/sp
Oddaja nepremičnine občine v najem (Mojca Beliš) –
24-25/24-25/mo
Sejnine in potni stroški članov sveta samoupravne narodne skupnosti – 26/IV/erar
Omejitev izvršbe na denarna sredstva občine po prvem odstavku
149. člena ZIZ (Vesna Ravnik) – 29-30/12–14/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (1.) – 29-30/20/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (2.) – 29-30/20/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (3.) – 29-30/20-21/sp
Gasilski dom za poklicno gasilsko enoto (Mitja Kocmut) –
33/23/vo
Ravnanje odgovorne osebe – župana, pri zaposlovanju (Ferdinand Šteharnik) – 37/22/mo
Vrtiljak nezdružljivosti javnih funkcij (Miloš Senčur) – 39/16-17/č
Pravni zapleti v postopku volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač)
– 40-41/21-22/č
Prenos opuščene javne poti v last zasebniku (Miha Šlamberger)
– 43/20/vo
Brezplačen prenos gasilskega doma v lasti občine na društvo
(Maja Vagaja) – 44/17/vo
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov (Janez Tekavc, Peter
Lovšin) – 46/6–8/č
Vpis etažne lastnine (Miha Šlamberger) – 46/20/vo
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 46/22-23/sp
Odmera komunalnega prispevka – 46/23/sp
Ravnanje uradne osebe pri prodaji nepremičnine (Žarko Stevanović) – 46/24/mo
Zakonitost kartice Urbana (Janez Tekavc) – 49-50/22-23/č

obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Imisije – stvarnopravno in obligacijskopravno varstvo –
7-8/30–32/sp
Potrošnik in prodajalec – koga bolj ščiti evropsko pravo? (Verica
Trstenjak) – 11/7–10/č
Sedanjost in prihodnost evropskega obligacijskega prava (Damjan Možina) – 11/66–68/č
Vzorčni zakon UNIDROIT o lizingu (Maja Ekart) – 12/V–VIII/pril
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Izpodbijanje pravnega posla zaradi neenakopravnega obravnavanja upnikov – 13/III/pod
Ugovor izpolnitve terjatve v izvršilnem postopku (Vesna Ravnik) –
15/VII-VIII/pril
Učinkovita izterjava (Jasna Murgel) – 16-17/38-39/prik
Pravno varstvo staršev v postopku odvzema in shranjevanja matičnih celic iz popkovnične krvi novorojenčka (Nataša Barlič)
– 18/13-14/č
Določnost obveznosti v splošnih pogojih poslovanja (Mitja Podpečan) – 19/27–29/sp
Garancija – jamčevanje za stvarne napake – izbira med alternativnimi obveznostmi – 21/20-21/sp
Exploring Contract Law (Katarina Krapež) – 22/30/prik
Škoda zaradi neupravičenega zastopanja – valutna klavzula –
23/21-22/sp
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju – nedopusten nagib
– 24-25/24-25/sp
Ničnost pogodbe – prenovitev – 28/20/sp
Zastaranje terjatve ugotovljene v notarskem zapisu –
29-30/21-22/sp
O nekaterih stvarnih in pravnih napakah pri potrošniški prodaji
stanovanja (Matjaž Tratnik) – 33/II–V/pril
Finančni leasing – povrnitev škode zaradi razveze pogodbe –
37/21–23/sp
Zastaralni rok za terjatev (Jasna Murgel) – 40-41/23-24/vo
Presoja vzročne zveze pri opustitvenih ravnanjih (Katja Šorli
Peternel) – 49-50/20-21/č
Plačilo za delo, ki ni bilo opravljeno na dogovorjen način (Damjan Možina) – 49-50/27/vo

obramba
glej tudi odvetništvo
Kršitev pravice do obrambe – zavrnitev dokaznega predloga –
10/21–23/sp
Kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve – zavrnitev dokaznih
predlogov obrambe – 14/22–24/sp
Pravice obrambe pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (Jernej
Letnar Černič) – 15/19-20/č
Spet bližje vladavini močnejšega (Kristina Božič) – 22/26/sp
Pravica do obrambe – 34/24-25/sp
Čakajoč na Karadžića (Dominika Švarc) – 44/27/sp

obresti
Obravnava obresti v okviru dohodka iz dejavnosti – 2/III/erar
Davčna obravnava obresti z vidika fizičnih in pravnih oseb –
6/I-II/pod
Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri
garantiranem certifikatu – 12/IV/erar
Davčna obravnava obresti, doseženih pri predčasni prekinitvi
pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi –
16-17/II-III/erar
Z OZ-A spremenjeno pravilo o teku zamudnih obresti je v splošnem in javnem interesu – 16-17/29/sp
Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in
Luksemburgu – 19/IV/erar
Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem
računu – 40-41/III/erar
Izračun zamudnih obresti (Irena Vovk) – 47/38/prik
Zanimivo 2009, pestro 2010? (Matej Tomažin) – 48/34/č

odgovornost
Odškodninska odgovornost držav članic za sodne kršitve prava
Skupnosti (Katja Plauštajner, Martina Sever, Daniela Sindičič)
– 1/II–VIII/pril
Odškodnina za posamezne oblike in za celotno nepremoženjsko
škodo – 1/24-25/sp
Odškodnine v primeru odpovedi letalskega poleta iz varnostnih
razlogov (Marko Zupanc) – 2/8-9/č
Kritika teorije o adekvatni vzročnosti in dileme novejše sodne
prakse (Vesna Bergant Rakočević) – 3-4/II–VIII/pril
Odgovornost za škodni dogodek – 3-4/III/pod
Zaključek postopka javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika z vidika evropskega prava (Marko Žvipelj) –
11/22-23/č
Oris odškodnin na področju skupnostnega antitrusta (Ana Vlahek) – 11/44–46/č
Odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove – medicinska
napaka – 11/80-81/sp

O

O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v zdravstvu (Damjan Korošec) – 12/6–8/č
Pogodbena odškodninska odgovornost – odtujitev stvari, dane v
najem – 12/23–25/sp
Odgovornost države, ker ni preprečila umora (Katarina Zidar
Al-Mutairi) – 13/24/sp
Odškodninska odgovornost šole – razlaga določbe 82.a člena
ZOFVI in drugega odstavka 49. člena ZZ – 15/23-24/sp
Z obrobja postave: Zloraba odškodninskega prava (stranpoti
pravne kulture) (Tomaž Pavčnik) – 15/33/č
Odškodninska odgovornost države za sodne napake pri uporabi
prava Skupnosti (Renata Zagradišnik) – 16-17/17–19/č
Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih
»izbrisanih« (Erik Kerševan) – 19/6–8/č
Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe stvari – zavezanec za
plačilo – 19/23/sp
Odpravnina – odškodnina (Nataša Belopavlovič) – 20/19-20/vo
Slabo prikrito in po vsebini zgrešeno izpodkopavanje odločbe
Ustavnega sodišča (Matevž Krivic) – 20/II-III/pril
Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti
do izbrisanih (Igor Vuksanović) – 20/IV–VI/pril
Formalizem ali smrt (Neža Kogovšek in Blaž Kovač) –
20/VI–VIII/pril
Odškodninska odgovornost delodajalca zaradi padca na mokrih
tleh – 20/III-IV/pod
Škoda zaradi neupravičenega zastopanja – valutna klavzula –
23/21-22/sp
Uporaba CMR v zvezi s pod-podprevozno pogodbo – regres za
izplačano odškodnino zaradi izgube blaga – 23/22–24/sp
Obveščanje uporabnikov cest o varnosti cestnega omrežja (Mitja
Kocmut, Boštjan Koritnik) – 23/II–VIII/pril
Odškodninska odgovornost bolnišnice – pojasnilna dolžnost –
24-25/25-26/sp
Odgovornost odvetnika in njegove administracije pri vlaganju
zahtevkov in drugih pravnih aktov (Aleš Šifrer, Ana Karlovšek) – 26/10-11/č
Družbena odgovornost gospodarskih družb (Jernej Letnar Černič) – 27/9–11/č
Za nasilje v družini odgovorna tudi država (Andreja Tratnik) –
27/22-23/sp
Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja
(Boštjan Zuljan) – 27/II–VIII/pril
Odškodninska odgovornost zaradi poškodbe okolja – izkop gramoza – 31-32/30–33/sp
Compensation for Stress at Work (Katarina Krapež) –
31-32/38/prik
Sorazmerje med odškodnino za razlastitev in stroški postopka
(Andreja Tratnik) – 33/28/sp
Pojavne oblike škode in odškodnine v primerih spolne diskriminacije na področju zaposlovanja (Barbara Mazovec Kšela) –
34/15-16/č
GNSS in vprašanja nepogodbene odškodninske odgovornosti v
EU (Vesna Bergant Rakočević) – 34/17–19/č
Odgovornost za smrt demonstranta? (Andreja Tratnik) –
34/26-27/sp
Disciplinska odgovornost po Zakonu o javnih uslužbencih (Brigita Rajšter Vranović) – 36/11–13/č
Prevozništvo – objektivna odgovornost obratovalca delodajalca –
36/21-22/sp
Finančni leasing – povrnitev škode zaradi razveze pogodbe –
37/21–23/sp
Kršitev družbene pogodbe – 37/II-III/pod
Solidarna odgovornost – 39/III/pod
Odškodninska odgovornost prevzemnika, ki ne da ponudbe za
odkup delnic – 39/23-24/sp
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov (Janez Tekavc, Peter
Lovšin) – 46/6–8/č
Pravica do odškodnine tudi v primeru zamude letala (Katarina
Vatovec) – 47/26/sp
Odgovornost dobavitelja za škodo zaradi napake proizvoda
(Katarina Vatovec) – 48/26/sp
Presoja vzročne zveze pri opustitvenih ravnanjih (Katja Šorli
Peternel) – 49-50/20-21/č

odpoved pogodbe o zaposlitvi
Posredovanje kopij odločb za odmero dohodnine delodajalcu
zaradi odpuščanja (Katarina Krapež) – 3-4/23/mo
Dolžnost izdelave programa razreševanja presežnih delavcev –
9/II-III/pod
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Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – sodba Emmely (Judita
Dolžan) – 14/12-13/č
Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga (Nataša Belopavlovič) – 18/18/vo
Odpravnina – odškodnina (Nataša Belopavlovič) – 20/19-20/vo
Varstvo pred odpovedjo v primeru nosečnosti (Nataša Belopavlovič) – 26/19/vo
Odpravnina delavca invalida ob redni odpovedi iz razloga
nesposobnosti (Nataša Belopavlovič) – 31-32/25/vo
Ponovna odpoved delovnega razmerja iz istega poslovnega razloga – sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – 31-32/27-28/sp
Varstvo nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
(Katarina Vatovec) – 44/23-24/sp
Odpoved pogodbe vodilnemu delavcu (Nataša Belopavlovič) –
45/21/vo
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga –
direktor – 48/20-21/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga – pisno opozorilo delavcu – 48/21-22/sp

odpravnine
glej odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev

odškodninska odgovornost
glej odgovornost

odvetništvo

28

Smo na poti k pravim družinskim sodiščem? (Vlasta Nussdorfer)
– 5/3/uv
Pravnikove dileme nadzorstvenih pritožb (Aleš Mercina) –
5/VII-VIII/pril
Paragraf: Hitra popravila (Alenka Leskovic) – 6/33/č
Odvetnik in državljan pred ESČP (Ciril Ribičič) – 7-8/38-39/prik
Posredovanje cenzorskih mnenj odvetnikom (Katarina Krapež) –
12/24/mo
(Ne)smisel referenduma o odvetniški tarifi (Alojz Osojnik) –
14/7-8/č
Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa (Janez Tekavc) –
14/30-31/prik
Referendum o Zakonu o odvetništvu – da ali ne? (Borut Škerlj)
– 15/9-10/č
Firm Conviction: A Case Against Private Law Practice (Katarina
Krapež) – 15/30/prik
Referendum na Ustavno sodišče (Katarina Krapež) – 15/32/por
The Articulate Advocate: New Techniques of Persuasion for Trial
Lawyers (Katarina Krapež) – 18/30/prik
Tarife se ne bodo zviševale (Katarina Krapež) – 18/32/por
Referendum na Ustavnem sodišču (Igor Kaučič) – 19/3/uv
Ko odvetniki ne opravljajo svobodne gospodarske dejavnosti –
19/18–22/sp
Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja
odvetnika v odvetniško družbo – 19/IV/erar
Pridobivanje osebnih podatkov o zaposlenih v zdravstvenem
domu s strani odvetnika (Katarina Krapež) – 19/24/mo
Confronting Mental Health Evidence: A Practical Guide to Reliability and Experts in Family Law (Katarina Krapež) –
19/30/prik
Posredovanje podatka o odgovornih odvetniku (Katarina Krapež)
– 20/25/mo
Pravica pravdne stranke, da odkloni nadomeščanje drugega
odvetnika (Nevenka Šorli) – 24-25/15/č
Odgovornost odvetnika in njegove administracije pri vlaganju
zahtevkov in drugih pravnih aktov (Aleš Šifrer, Ana Karlovšek) – 26/10-11/č
Retorika v vašem poklicu? (Bogdana Herman) – 34/32/č
Z obrobja postave: Problem artikulacije (Tomaž Pavčnik) –
34/33/č
Inside the Criminal Courts (Katarina Krapež) – 35/30/prik
Dan slovenskih odvetnikov (Bojan Kukec) – 39/28/por
Free Movement of Lawyers in the European Union (Irena Vovk)
– 39/30/prik
Posredovanje osebnih podatkov matere (Irena Vovk) –
40-41/26/mo
Pro bono delo odvetnikov v Sloveniji in Evropi (Neža Kogovšek)
– 40-41/32/por
Ad hoc: 9/11 (Vesna Bergant Rakočević) – 46/33/č
Najvplivnejši pravniki o Arbitražnem sporazumu (Natali Gak) –
49-50/33/por

pravna praksa – stvarno kazalo 2009

okoljsko pravo
glej pravo varstva okolja

oporoka
Pravočasno uveljavljanje napak v zvezi z oporoko (Mateja Böhm)
– 7-8/21-22/č
Preklic oporoke – 12/22-23/sp

Organizacija severnoatlantske pogodbe
glej Nato

Organizacija Združenih narodov
Ali naj Slovenija podpiše novo pomorsko konvencijo? (Jana
Rodica) – 23/28/por
Individualizirani omejevalni ukrepi v pravnem redu Republike Slovenije (Igor Vuksanović) – 26/II–VIII/pril
Sprememba stališča v zvezi z individualiziranimi omejevalnimi
ukrepi Varnostnega sveta (Igor Vuksanović) – 27/29/sp
Gospa tožilka (Aleš Završnik) – 34/30-31/prik
Karadžić neuspešno izpodbijal legitimnost MKSJ (Dominika
Švarc) – 49-50/32/sp
Texts and Materials on International Human Rights (Irena Vovk) –
49-50/38/prik

osebni stečaj
Predkupna pravica zakonca v osebnem stečaju (Miha Šlamberger) – 6/10–12/č
Fiduciarni račun(i) stečajnega upravitelja (Vlado Balažic) –
10/20/vo
ZFPPIPP: Poporodna faza postopka osebnega stečaja (Jasna
Murgel) – 19/II–VIII/pril
Davčna številka potrošnika v osebnem stečaju (Irena Vovk) –
47/24/mo
Reševanje zdravih jeder (Natali Gak) – 48/28-29/por

osebnostne pravice
Osebnostne pravice proti internetni anonimnosti (Rosana Lemut
Strle) – 38/13–15/č

otroci
Kako posvojiti otroka iz Rusije? Prvi koraki novih staršev (Nina
Šavli) – 13/15–17/č
Posredovanje osebnih podatkov otroka policiji (Katarina Krapež)
– 14/24/mo
Pravno varstvo staršev v postopku odvzema in shranjevanja matičnih celic iz popkovnične krvi novorojenčka (Nataša Barlič)
– 18/13-14/č
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb CSD pri urejanju izvrševanja roditeljske pravice in otrokovih pravic (Mojca Beliš) –
18/21/mo
Seznanitev staršev z otrokovo zdravstveno dokumentacijo (Katarina Krapež) – 21/21/mo
Pomembnost družinske vezi med očetom in otrokom (Andreja
Tratnik) – 23/27/sp
Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal
Responses (Katarina Krapež) – 24-25/38/prik
Največ težav v pravosodju (Katarina Krapež) – 28/29/por
Pravica istospolnih parov do posvojitve otroka svojega partnerja
(Neža Kogovšek) – 35/28-29/sp
Osnutek predloga družinskega zakonika (Ana Vodičar) –
39/II–VII/pril
Je posvojitev, izvedena v tujini, lahko v nasprotju z javnim redom
RS? (Neža Kogovšek) – 42/13–15/č
Družinski zakonik, moralne eksternalije in pravni voluntarizem
(Matej Avbelj) – 42/15-16/odm
Otrokova pravica do staršev (Lan Vošnjak) – 44/15-16/č
Neučinkovito zagotavljanje stikov med staršem in otrokom
(Andreja Tratnik) – 48/23-24/sp
Ugotavljanje ogroženosti otrok in odraslih v primerih družinskega
nasilja (Irena Vovk) – 49-50/30/mo

P
pacienti
glej zdravstvo

patent
glej industrijska lastnina
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pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Suspenz pogodbe (Nataša Belopavlovič) – 3-4/21/vo
Navajanje predpisov v pogodbi o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič)
– 10/20/vo
Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas (Miha Šercer) –
16-17/27/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Nataša Belopavlovič) –
24-25/23/vo
Določenost navedbe nadomeščenega delavca (Nataša Belopavlovič) – 49-50/26-27/vo

pogodbe
glej tudi pogodba o zaposlitvi
»Siljenje« potencialnih kupcev nepremičnin v sklenitev posredniške pogodbe (Marko Djinović) – 7-8/17-18/č
Družba z omejeno odgovornostjo v praksi (2) (Bojan Zabel) –
13/8-9/č
Gradbena pogodba – začetek teka garancijskega in jamčevalnega roka (Vesna Sodja) – 19/12-13/č
Pravna narava sponzorske pogodbe (Tone Jagodic) – 22/11-12/č
Uporaba CMR v zvezi s pod-podprevozno pogodbo – regres za
izplačano odškodnino zaradi izgube blaga – 23/22–24/sp
Gradbena pogodba – zakaj je pri gradnji najbolje biti v vlogi
projektanta (Vesna Sodja) – 24-25/6–9/č
Uporaba prava in reševanje sporov po splošnih pogojih FIDIC
(Mitja Matelič) – 24-25/10–12/č
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju – nedopusten nagib
– 24-25/24-25/sp
Kaj je narobe s pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim? (Vesna Sodja) – 29-30/15-16/č
Ničnost zavarovalne pogodbe – neresničnost ali nepopolnost prijave – 31-32/29-30/sp
Obličnost odsvojitve poslovnega deleža – 35/III-IV/pod
Finančni leasing – povrnitev škode zaradi razveze pogodbe –
37/21–23/sp
Kršitev družbene pogodbe – 37/II-III/pod
Razlaga spornih pogodbenih določil – 48/II-III/pod

pokojnine
glej socialna varnost in upokojitev

policija
Ugotavljanje identitete domnevnega storilca kaznivega dejanja s
strani policije (Nataša Brenk) – 1/10–12/č
Je policija prekrškovni organ v postopkih o prekrških po Zakonu
o orožju? (Maja Rihtaršič) – 6/19-20/č
Posredovanje osebnih podatkov otroka policiji (Katarina Krapež)
– 14/24/mo
Policijska uporaba plinskega razpršilca, fizične sile in palice
(Miroslav Žaberl) – 16-17/VII-VIII/pril
Kako omejiti princip »dobiček za vsako ceno« (Liljana Selinšek)
– 18/28-29/por
Zatrjevana kršitev 3. člena EKČP zahteva celovito in učinkovito
preiskavo (Andreja Tratnik) – 26/28-29/sp
Posredovanje zakonitih posnetkov telefonskih pogovorov policiji
(Katarina Krapež) – 28/23/mo
Največ težav v pravosodju (Katarina Krapež) – 28/29/por
Zlonamerni programi tipa Bundestrojaner kot preiskovalno orodje
(Liljana Selinšek) – 33/19-20/č
Za boljši odnos s policijo (Irena Vovk) – 39/32/por
Nekaj misli o dometu kaznivega dejanja oviranja pravosodnih in
drugih državnih organov (Sašo Jovanovič) – 47/18-19/č
Posredovanje osebnih podatkov policiji s strani šole (Irena Vovk)
– 47/24/mo
Nacionalni preiskovalni urad (Irena Vovk) – 47/32/por
Učinkovito sodelovanje med Europolom in Eurojustom pomembno tudi za Slovenijo (Damjan Potparič) – 48/10–12/č

politika
Z obrobja postave: Katin (Tomaž Pavčnik) – 10/33/č
Sovražni govor in diskriminacija v javni komunikaciji (Matija Žgur)
– 11/87/por
Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije (Andraž Teršek) – 24-25/II–VIII/pril
Prepoved političnih strank (Dominika Švarc) – 27/24/sp
In flagranti: Prosim, ne mi težit! (Hinko Jenull) – 27/33/č
Obrazi pravosodja in državna oblast (Vid Jakulin) –
29-30/33/prik

P

Obsodba totalitarnih režimov in sprava (Spomenka Hribar) –
35/3/uv
Ekonomija, pravo in politika v obdobju gospodarske krize (Boštjan Koritnik) – 43/18-19/por
Paragraf: Med pravom in politiko (Alenka Leskovic) – 47/33/č
Na prelomu (Hinko Jenull) – 49-50/3/uv
Kaj se skriva za politično retoriko? (Bogdana Herman, Marko
Pavliha) – 49-50/40/č

Poljska
Kasacijski postopek ni potreben, če pa je, mora biti pravilno urejen (Andreja Tratnik) – 22/25/sp
Karikature in politična satira v demokratični družbi (Andreja Tratnik) – 42/28/sp

pooblastilo
Zloraba osebnih podatkov v organizaciji zasebnega sektorja za
namen pridobitve javnega pooblastila (Ferdinand Šteharnik)
– 29-30/22/mo

Portugalska
Sorazmerje med odškodnino za razlastitev in stroški postopka
(Andreja Tratnik) – 33/28/sp
Omejitvena zakonodaja države članice na področju spletnih iger
na srečo – omejitev svobode opravljanja storitev? (Katarina
Vatovec) – 37/24-25/sp
Karikature in politična satira v demokratični družbi (Andreja Tratnik) – 42/28/sp

poslanci
Članstvo poslanca v nadzornem svetu medobčinskega javnega
sklada (Mojca Beliš) – 1/24/mo

posojila
Sklenitev kreditne pogodbe v tujini – 6/III/pod
Slaba praksa (Jure Mikuž) – 15/34/č
Zastavna pravica na letalu (Urška Krajšek) – 16-17/20-21/č
Odločno uveljavljanje ali odprodaja (Sandi Kodrič) – 20/3/uv
Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine? (Miha Šlamberger) – 20/14–17/odm
Tajkuni in bančna tajnost (Miha Šlamberger) – 22/6-7/č
Vladna pomoč zadolženim (Katarina Krapež) – 28/32/por
Porokova seznanitev s kreditno mapo kreditojemalca (Katarina
Krapež) – 29-30/24/mo
Krizni krediti že septembra (Katarina Krapež) – 31-32/40/por
Splet okoliščin ali slabe odločitve? (Matej Tomažin) – 36/34/č
Posojila družbi namesto lastnega kapitala (Kristijan Anton Kontarščak) – 40-41/X–XII/pril

potrošniki
Kako dobiti največ za vaš denar (Katarina Krapež) – 5/38/prik
Je varstvo kupcev stanovanj res preveč enosmerno? (Nadija
Jablanšček Šuler) – 9/11-12/č
Potrošnik in prodajalec – koga bolj ščiti evropsko pravo? (Verica
Trstenjak) – 11/7–10/č
Kaj je odprto? (Katarina Krapež) – 12/38/prik
Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine? (Miha Šlamberger) – 20/14–17/odm
Kemikalije na spletu (Katarina Krapež) – 23/38/prik
Varstvo potrošnikov (Maja Lubarda) – 27/30-31/prik
Privolitev posameznika v kontekstu neposrednega trženja (Jelena
Burnik) – 28/10-11/č
Trženje po telefonu (Katarina Krapež) – 31-32/32-33/mo
Neželeno telefonsko trženje – cold calling (Judita Dolžan) –
33/14–16/č
O nekaterih stvarnih in pravnih napakah pri potrošniški prodaji
stanovanja (Matjaž Tratnik) – 33/II–V/pril
In favorem potrošnika (Katarina Vatovec) – 35/25-26/sp
Izkrivljanje konkurence zaradi neenakih pravil (Sandi Kodrič) –
39/34/č
Znamka, njen ugled in varstvo (Nataša Samec) – 43/30-31/prik

pranje denarja
Banke: moč Orkusa ali le Ahilova peta finančnega sistema?
(Peter Merc) – 10/8–11/č

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo
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pravna država
Problematičnost sintagme »pravice in dolžnosti« (Tine Hribar) –
2/17-18/č
Krajša zgodovina načela pravne države (Boštjan Zalar) –
10/II–VII/pril
Huda kršitev najosnovnejših načel pravne države (Eva Kalan) –
11/85/sp
Pravna kultura (Marijan Pavčnik) – 12/18/odm
In flagranti: Pravoznanstvo, tajkuni in bančni rop (Hinko Jenull) –
14/33/č
(Ne)uspešen primer izogibanja zakonski prepovedi (Domen Bizjak) – 15/10-11/č
Democratizations: Comparisons, Confrontations and Contrasts
(Katarina Krapež) – 15/30/prik
Z obrobja postave: Zloraba odškodninskega prava (stranpoti
pravne kulture) (Tomaž Pavčnik) – 15/33/č
Fidem qui perdit, nil potest ultra perdere (Janez Kranjc) –
18/32/č
In flagranti: Pravosodni krč (Hinko Jenull) – 19/33/č
Pravno varstvo človekovih pravic v grotesknem zrcalu (Marta
Dominika Jelačin) – 20/17–19/č
Kazenski sodniki – vsi enaki, vsi posebni (Hinko Jenull) –
24-25/3/uv
Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije (Andraž Teršek) – 24-25/II–VIII/pril
Ustavnost po meri krize (Boštjan Koritnik) – 26/32/por
Kje in kakšne spremembe (France Bučar) – 28/3/uv
Mešetarjenje z argumentom pravne države (Marko Novak) –
33/18/č
Direct Democracy and the Courts (Katarina Krapež) –
38/30/prik
In flagranti: Lopovi, dajte peneze nazaj! (Hinko Jenull) – 38/33/č
Tožbe sodnikov so bile vložene zaradi arogance in ignorance
prejšnje vlade (Igor Strnad) – 40-41/13-14/č
Kršitve človekovih pravic kot rane in brazgotine v pravnem redu
(Matevž Krivic) – 43/3/uv
Quid est enim civitas nisi iuris societas civium? (Janez Kranjc)
– 44/32/č
In Flagranti: Odmerek ustavnosti (Hinko Jenull) – 44/33/č
Kanarčki za poslance (Božo Grafenauer) – 45/3/uv
Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja
(Grega Strban) – 46/9–11/č
Paragraf: Med pravom in politiko (Alenka Leskovic) – 47/33/č
In flagranti: Karl Marx, duhovniki in tožilci proti revščini (Hinko
Jenull) – 48/33/č
Na prelomu (Hinko Jenull) – 49-50/3/uv
Človekove pravice in pravna država (Irena Vovk) – 49-50/34/por

pravna kultura
Pravna kultura (Marijan Pavčnik) – 12/18/odm
Z obrobja postave: Zloraba odškodninskega prava (stranpoti pravne kulture) (Tomaž Pavčnik) – 15/33/č
Pravna kultura (Jan Jeram) – 43/19/por

pravna pomoč
Revolucija v civilnem sodstvu (Aleš Zalar) – 29-30/3/uv
Oprostitev plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega
postopka (Nina Koželj) – 29-30/11-12/č

pravna sredstva
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Obvezno pravno zastopanje pri pritožbi v upravnem sporu – 2/20/sp
Ukinjanje zahteve za varstvo zakonitosti? (Helena Weith Milčinski)
– 9/II–VIII/pril
Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu nove direktive (Rajko Pirnat) – 11/15–17/č
Taksa v postopkih javnega naročanja (Marija Bukovec Marovt) –
19/9-10/č
Kazenske takse pri revizijskih zahtevkih bi bilo treba odpraviti
(Maja Potočnik) – 19/10–12/č
»Zapiranje« pravnih sredstev (Katarina Krapež) – 19/32/por
Pretirana višina skupnega zneska takse – 20/21-22/sp
Kasacijski postopek ni potreben, če pa je, mora biti pravilno urejen (Andreja Tratnik) – 22/25/sp
Kdaj razpisati pritožbeno obravnavo (Mateja Böhm) – 27/6–9/č
Institut dopuščene revizije po ZPP-D (Metoda Orehar Ivanc) –
28/II–VIII/pril
Obnova postopka in zastaranje postopka nove razsoje (Robert
Preininger) – 39/12-13/č
Kdo bo sodil o sodniških plačah? (Iztok Ščernjavič) –
40-41/16-17/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2009

Pravna sredstva upravnega procesnega prava (Irena Vovk) –
42/20/por
Pravica do sojenja v razumnem roku (Katarina Zidar Al-Mutairi) –
42/II–VI/pril
VS dopustilo revizijo (Irena Vovk) – 42/32/por
Ustavna pritožba zoper sklep o odmeri sodne takse ni dovoljena
– 43/20/sp
Pravica do pritožbe – 44/18-19/sp
In Flagranti: Odmerek ustavnosti (Hinko Jenull) – 44/33/č
Revizija in zahteva za varstvo zakonitosti kot izredni pravni sredstvi v teoriji in praksi po novi procesni ureditvi (Primož
Feguš) – 47/6–10/č
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – vročitev sklepa o
priporu – 47/23/sp
(Do)stop do Ustavnega sodišča z ustavno pritožbo (Boštjan
Zalar) – 48/II–VIII/pril

pravna zgodovina
glej zgodovina

pravni interes
Pravni interes za izpodbijanje zakonske ureditve referenduma –
12/21/sp

Pravniško društvo Ljubljana
Hrvati bolj organizirani (Slađana Miškić) – 1/29/por
Za usklajenost pri varovanju okolja (Katarina Krapež) – 6/32/por
Denarno podhranjena IT (Katarina Krapež) – 10/32/por
Umetnost vojskovanja (Slađana Miškić) – 14/28/por
Zakaj reforma KZ-1? (Katarina Krapež) – 23/32/por
Pester program Pravniškega društva Ljubljana (Katarina Krapež)
– 36/29/por
Za boljši odnos s policijo (Irena Vovk) – 39/32/por
Zdravstvena reforma (Irena Vovk) – 44/32/por
Mediacija – modni krik ali kaj več? (Natali Gak) – 49-50/40/por

Pravniško društvo Maribor
Kritično o noveli ZKZ-C (Simona Toplak) – 44/28/por

pravnomočnost
Načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku – presoja pravnomočnosti – 15/22-23/sp
Nastop pravnomočnosti sodbe – 46/22/sp

pravo Evropske unije
glej Evropska unija

pravo varstva okolja
glej tudi vodno pravo
Za usklajenost pri varovanju okolja (Katarina Krapež) – 6/32/por
Zakon o podnebnih spremembah (Lučka Kajfež Bogataj) –
7-8/3/uv
Pravica do zdravega okolja in obveščenosti (Dean Zagorac) –
9/26/sp
Iustitiae oculus vigilat – Prva obsodba Slovenije pred Sodiščem
ES (Verica Trstenjak) – 11/3/uv
Okoljska odgovornost v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode – 11/86–88/sp
Tudi zaporniki imajo pravico dihati čist zrak (Andreja Tratnik) –
16-17/33/sp
International Law and the Environment (Katarina Krapež) –
16-17/38/prik
Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja
(Boštjan Zuljan) – 27/II–VIII/pril
Načelo zakonitosti v upravnem postopku (Adrijana Viler Kovačič)
– 29-30/9–11/č
Odškodninska odgovornost zaradi poškodbe okolja – izkop gramoza – 31-32/30–33/sp
Climate Change and European Emissions Trading: Lessons for
Theory and Practice (Katarina Krapež) – 35/30/prik
Za boljšo okoljsko zakonodajo (Adrijana Viler Kovačič) –
39/29/por
Odškodninsko varstvo okolja (Natali Gak) – 42/20-21/por
Plinski terminali – primeren premik od politike k pravu (Rajko
Knez) – 46/3/uv
Priculum in mora (Janez Kranjc) – 48/32/č

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
Pluralnost pravnega študija – med vsebino in videzom (Miro
Cerar) – 2/3/uv
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V e-pravosodje z novim akcijskim načrtom (Katarina Krapež) –
3-4/32/por
Paragraf: Hitra popravila (Alenka Leskovic) – 6/33/č
Namesto stavke dialog (Katarina Krapež) – 7-8/40/por
Videokonference v pravosodju – tudi pri nas? (Benjamin Lesjak)
– 9/28-29/por
Hitro in preprosto (Katarina Krapež) – 11/92/por
Pospešitev alternativnega reševanja sporov (Katarina Krapež) –
12/32/por
Paragraf: Bona fides (Alenka Leskovic) – 12/33/č
Noveliranje KZ-1 (Katarina Krapež) – 14/32/por
In flagranti: Pravoznanstvo, tajkuni in bančni rop (Hinko Jenull) –
14/33/č
Ministrstvo za pravosodje in minister na Facebooku (Katarina
Krapež) – 15/38/prik
Reaching the Bar: Stories of Women at All Stages of Their Law
Careers (Katarina Krapež) – 16-17/38/prik
Tarife se ne bodo zviševale (Katarina Krapež) – 18/32/por
In flagranti: Pravosodni krč (Hinko Jenull) – 19/33/č
Reforma ESČP je prednost (Katarina Krapež) – 20/32/por
(Ne)avtoriteta pravosodja v kontekstu aktualnih izzivov (Saša
Kmet) – 23/9–11/č
Kazenski sodniki – vsi enaki, vsi posebni (Hinko Jenull) –
24-25/3/uv
In flagranti: Prosim, ne mi težit! (Hinko Jenull) – 27/33/č
Največ težav v pravosodju (Katarina Krapež) – 28/29/por
Obrazi pravosodja in državna oblast (Vid Jakulin) –
29-30/33/prik
(Pre)visoke nagrade (Katarina Krapež) – 29-30/36/por
Zastoji pri preiskavah gospodarske kriminalitete (Katarina Krapež)
– 33/32/por
Minister pri zapornikih (Katarina Krapež) – 35/32/por
Uskladitev plač (Irena Vovk) – 36/32/por
In flagranti: Lopovi, dajte peneze nazaj! (Hinko Jenull) – 38/33/č
Branimo svobodo, zagotavljamo pravičnost (Aleš Zalar) –
40-41/3/uv
Kako modernizirati slovensko pravosodje? (Andreja Tratnik) –
42/18/por
Nekaj misli o dometu kaznivega dejanja oviranja pravosodnih in
drugih državnih organov (Sašo Jovanovič) – 47/18-19/č
Na prelomu (Hinko Jenull) – 49-50/3/uv

predkazenski postopek
glej kazensko procesno pravo in policija

prekrški
glej kaznovalno pravo

prevozno pravo
Mednarodne konvencije o pomorski, notranji plovbi in zračni
navigaciji (Boris Jerman) – 12/29/prik
Uporaba CMR v zvezi s pod-podprevozno pogodbo – regres za
izplačano odškodnino zaradi izgube blaga – 23/22–24/sp
Ali naj Slovenija podpiše novo pomorsko konvencijo? (Jana
Rodica) – 23/28/por
Spor o pravicah plovbe in sorodnih pravicah (Vasilka Sancin) –
29-30/31-32/sp
Zbornik o Rotterdamskih pravilih (Jana Rodica) – 33/29/prik
Mednarodno letalsko pravo (Vasilka Sancin) – 49-50/38-39/prik

prevzemi
»Borza ni le gospodarska družba …« (Matija Damjan) – 6/6-7/č
Dopustnost operacij LBO/MBO (Gašper Tompa) – 37/II–VIII/pril
Malim delničarjem kaže bolje (Matej Tomažin) – 40-41/38/č

prisilna poravnava
glej insolvenčno pravo

pristojnost
Spor o pristojnosti zaradi arbitražne izjeme po Uredbi 44/2001
(Matej Avbelj) – 9/25-26/sp
Odmevni primeri pred Sodiščem ES glede Bruseljske konvencije
oz. uredbe (Aleš Galič) – 11/33–36/č
Sporazum o mednarodni pristojnosti – prorogirana pristojnost –
dopustnost derogacije – 20/22-23/sp
Prosta izbira pristojnega sodišča za razvezo zakonske zveze
(Katarina Vatovec) – 29-30/27-28/sp
Spor o pristojnosti – sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva – 31-32/28-29/sp

P–R

Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri
prostorskem načrtovanju (Peter Lovšin, Janez Tekavc) –
38/8–10/č

pritožba
glej pravna sredstva

privatizacija
Ne tako hitro! (Sandi Kodrič) – 35/34/č
Splet okoliščin ali slabe odločitve? (Matej Tomažin) – 36/34/č

priznanje tuje sodne odločbe
Odmevni primeri pred Sodiščem ES glede Bruseljske konvencije
oz. uredbe (Aleš Galič) – 11/33–36/č
Sodna uzurpacija ciprskega vprašanja? (Matej Avbelj) –
18/24-25/sp

promet
Odškodnine v primeru odpovedi letalskega poleta iz varnostnih
razlogov (Marko Zupanc) – 2/8-9/č
Vinjetni spor z vidika sodne prakse Sodišča ES (Matej Avbelj) –
2/6-7/č
Uvedba vinjet in prost pretok blaga (Aleksander Mavko) –
3-4/10-11/odm
Komentar Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Marko
Pavliha) – 6/30-31/prik
Mednarodne konvencije o pomorski, notranji plovbi in zračni
navigaciji (Boris Jerman) – 12/29/prik
Stroški vzdrževanja železniških zapornic in polzapornic na nivojskih prehodih – 16-17/31-32/sp
Po poglobljeni analizi znova reforma ZP in ZVCP? (Katarina Krapež) – 20/28-29/por
Obveščanje uporabnikov cest o varnosti cestnega omrežja (Mitja
Kocmut, Boštjan Koritnik) – 23/II–VIII/pril
Davek na tonažo – 23/III-IV/erar
Posredovanje podatkov o lastnikih vozil pogodbenemu izterjevalcu (Katarina Krapež) – 24-25/27/mo
Več varnosti na cesti (Katarina Krapež) – 26/38/prik
Prepoved neposrednih poletov s Severnim Ciprom (Beti Hohler)
– 34/28/sp
Vpogled v osebni dokument na avtobusu (Katarina Krapež) –
36/21/mo
Rezidentski status tuje fizične osebe – avtoprevozniki v mednarodnem cestnem prometu – 38/III-IV/erar
Izvajanje tretjega odstavka 15. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja – poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu – 38/IV/erar
Ugovor pri prekrških v mirujočem prometu (Ana Grošelj, Andrej
Grah Whatmough) – 39/14-15/č
Prebivališče kot pogoj za dodelitev brezplačne vinjete invalidnim
osebam (Katarina Vatovec) – 40-41/27/sp
Konkretno ogrožanje človekovega življenja na cesti (Damjan
Korošec) – 46/II–V/pril
Pravica do odškodnine tudi v primeru zamude letala (Katarina
Vatovec) – 47/26/sp
Zakonitost kartice Urbana (Janez Tekavc) – 49-50/22-23/č
Mednarodno letalsko pravo (Vasilka Sancin) – 49-50/38-39/prik

prostitucija
Prostitution and Human Trafficking: Focus on Clients (Katarina
Krapež) – 2/29/prik
Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in
migracij (Aleš Završnik) – 13/29/prik

psihologija
Changing the Subject: Psychology, Social Regulation and Subjectivity (Aleš Završnik) – 1/30/prik
Causing Psychiatric and Emotional Harm: Reshaping the Boundaries of Legal Liability (Katarina Krapež) – 14/30/prik
Čast in dobro ime – med pravom in psihologijo (Dragan Petrovec) – 45/19-20/odm
Psihologija (čustev) in (kazensko) pravo – med redukcionizmom
in paralizo (Saša Kmet) – 46/18-19/odm

R
računovodstvo
glej tudi revidiranje
Bilance bratov Grimm (Jure Mikuž) – 5/34/č
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R–S

Davčno nepriznani odhodki iz naslova slabitve finančnih naložb
bodo še dodatno bremenili podjetja – 9/I–II/pod
Prihaja čas letnih obračunov s preteklostjo – z letom 2008 –
11/I-II/pod
Gospodarske javne službe morajo do konca leta urediti svoje
računovodske in davčne evidence – 35/I-II/pod
Davčni in računovodski vidik rednega letnega popisa sredstev in
obveznosti – 42/I-II/pod

Računsko sodišče Republike Slovenije
Poziv Računskega sodišča za razrešitev odgovorne osebe (Peter
Zmagaj) – 38/II–VIII/pril
Za boljši odnos s policijo (Irena Vovk) – 39/32/por

razlastitev
glej urejanje prostora

referendum
Nezavezujoče: (Slovenski) paradoks: referendumi so nedemokratični (Andraž Teršek) – 1/33/č
Pravni interes za izpodbijanje zakonske ureditve referenduma –
12/21/sp
(Ne)smisel referenduma o odvetniški tarifi (Alojz Osojnik) –
14/7-8/č
Referendum o Zakonu o odvetništvu – da ali ne? (Borut Škerlj)
– 15/9-10/č
Referendum na Ustavno sodišče (Katarina Krapež) – 15/32/por
Referendum na Ustavnem sodišču (Igor Kaučič) – 19/3/uv
Presoja ustavnosti zahteve za razpis referenduma – 23/21/sp
Že druga prepoved referenduma (Matej Avbelj) – 45/13-14/č
Poseg v človekovo pravico do referenduma – 45/22–24/sp
Najvplivnejši pravniki o Arbitražnem sporazumu (Natali Gak) –
49-50/33/por

regres
glej letni dopust

retorika
Retorika za pravnike (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
11/71–74/č
The Articulate Advocate: New Techniques of Persuasion for Trial
Lawyers (Katarina Krapež) – 18/30/prik
Da ali ne za retoriko? (Bogdana Herman, Marko Pavliha) –
19/32/č
Holistična retorika, etos, patos in logos (Bogdana Herman,
Marko Pavliha) – 21/32/č
Znanja, vrline in veščine (Bogdana Herman, Marko Pavliha) –
23/32/č
Formalni in neformalni govor (Bogdana Herman, Marko Pavliha)
– 26/32/č
Vaše komunikacijske kompetence (Bogdana Herman, Marko Pavliha) – 28/32/č
Multikulturnost in retorika (razumeti in se prilagajati) (Marko Pavliha) – 31-32/40/č
Retorika v vašem poklicu? (Bogdana Herman) – 34/32/č
Rdeča nit (strukturiranje vsebine napisanega govora) (Bogdana
Herman, Marko Pavliha) – 36/32/č
Strokovnjak ali nastopač? (Bogdana Herman, Marko Pavliha) –
38/32/č
Neverbalna komunikacija: mimika (Bogdana Herman, Marko Pavliha) – 40-41/36/č
Neverbalna komunikacija: gestika (Bogdana Herman, Marko Pavliha) – 43/32/č
Neverbalna komunikacija: drža, stoja in gibanje (Bogdana Herman, Marko Pavliha) – 45/32/č
Ne znam dihati? (Bogdana Herman, Marko Pavliha) – 47/32/č
Kaj se skriva za politično retoriko? (Bogdana Herman, Marko
Pavliha) – 49-50/40/č

revidiranje
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Ukrepi nadzora in zastaralni roki v Zakonu o revidiranju –
20/21/sp
Pogoje je mogoče ugotoviti z razlago določb zakona –
24-25/23/sp
Davčno svetovanje in zastopanje v interesu stranke (Žiga Stupica) – 31-32/14–16/č
Notranja revizija v javnem zavodu (Katarina Krapež) – 37/21/mo
Poziv Računskega sodišča za razrešitev odgovorne osebe (Peter
Zmagaj) – 38/II–VIII/pril

pravna praksa – stvarno kazalo 2009

revizija (pravno sredstvo)
glej pravna sredstva

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Complementarity in the Rome Statute and National Criminal
Jurisdictions (Beti Hohler) – 20/30/prik
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) – Genocid (Damjan
Korošec) – 22/18-19/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (2.) – Hudodelstva zoper
človečnost in vojna hudodelstva (Sabina Zgaga) –
23/18-19/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (3.) – Mučenje (Damjan
Korošec) – 24-25/20-21/č

roki
Skrajšani rok za predložitev ponudb (Maja Ekart) – 10/11-12/č
Ukrepi nadzora in zastaralni roki v Zakonu o revidiranju –
20/21/sp
Rok in aktivna legitimacija za izbrisno tožbo (sodelavec Pravne
prakse) – 34/23-24/vo
Izpolnitveni roki v upravnih zadevah – nepodaljšljivi materialni ali
procesni roki? (Polona Kovač) – 35/6–8/č
Zastaralni rok za terjatev (Jasna Murgel) – 40-41/23-24/vo
Podaljšanje roka za vložitev stroškovnika v pravdnem postopku
(Mateja Špes) – 48/8-9/č

Romi
Problem (ne)pristranskosti in (ne)odvisnosti zagovornika načela
enakosti (Neža Kogovšek) – 14/14-15/č
Izbrisani in Romi (Katarina Krapež) – 22/32/por
Romi in navidezna brezizhodnost (Katja Kovačič) – 39/29/por
Pravni zapleti v postopku volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač)
– 40-41/21-22/č
Nov dan, nov korak, novo upanje (Neža Kogovšek) – 48/3/uv

Romunija
Pomorska razmejitev v Črnem morju (Vasilka Sancin) –
6/28-29/sp
Pravica do zdravega okolja in obveščenosti (Dean Zagorac) –
9/26/sp
Tudi zaporniki imajo pravico dihati čist zrak (Andreja Tratnik) –
16-17/33/sp
Pomembnost družinske vezi med očetom in otrokom (Andreja
Tratnik) – 23/27/sp
Izzvana kriminalna dejavnost krši pravico do poštenega sojenja
(Andreja Tratnik) – 39/25-26/sp

Ruanda
Dosmrtna ječa za idejnega vodjo genocida v Ruandi (Dominika
Švarc) – 1/28-29/sp

Rusija
Kako posvojiti otroka iz Rusije? Prvi koraki novih staršev (Nina
Šavli) – 13/15–17/č
Ugotovitev očetovstva je tudi pravica matere (Andreja Tratnik) –
21/24/sp

S
samomor
Nezavezujoče: Drugače o življenju in smrti? (Andraž Teršek) –
49-50/41/č

samostojni podjetnik
Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika – 14/I–III/erar
Stečaj samostojnega podjetnika posameznika (Sebastjan Kerčmar) – 19/14–16/č
Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega
podjetnika – 21/IV/erar
Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje s. p. –
28/III-IV/erar
S. p. ali d. o. o. – primerjava socialnega položaja (Jaka Cepec)
– 29-30/I–XII/pril

Senegal
Belgija toži Senegal zaradi pregona nekdanjega čadskega predsednika (Dominika Švarc) – 13/17-18/č
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simboli
Z obrobja postave: Odgovornost države in lokalnih skupnosti za
simbole (Tomaž Pavčnik) – 24-25/41/č

sindikat
Sindikalni ukrepi in prost pretok storitev (Janja Hojnik) –
11/49–51/č
Manipuliranje z institutom polnega delovnega časa (Betka Škerlak) – 13/13-14/odm
Obravnava izplačil pravne osebe za delovanje sindikata –
14/III/erar
Dvignite plače, sicer gremo na ceste! (Jure Mikuž) – 37/34/č
Varstvo pravic delavcev, ki niso člani sindikata – 42/23-24/sp

Slovaška
Preslikavanje svojih osebnih podatkov kot del pravice do zasebnega življenja (Andreja Tratnik) – 20/27-28/sp

Slovenska vojska
glej vojska

socialna država
Nezavezujoče: Socialnost in solidarnost kot del etičnega samorazumevanja (pravnikov) (Andraž Teršek) – 7-8/41/č
Ad hoc: Kriza (Vesna Bergant Rakočević) – 11/93/č
Zapori revščine (Aleš Završnik) – 15/30-31/prik
Nezavezujoče: Za enotno znanost 21. stoletja (Andraž Teršek) –
26/33/č
Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja
(Grega Strban) – 46/9–11/č
In flagranti: Karl Marx, duhovniki in tožilci proti revščini (Hinko
Jenull) – 48/33/č

socialna varnost
glej tudi upokojitev
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje –
zneski za leto 2009 – 2/IV/erar
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za
obračun prispevkov za socialno varnost – 2/IV/erar
Vpogled Centra za socialno delo v bančne izpiske (Katarina Krapež) – 9/23/mo
Pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU (Grega Strban) –
11/54–56/č
Opravljanje dela preko študentskih napotnic – plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po noveli
ZZVZZ-K – 12/II-III/erar
Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2009 – 12/III/erar
Organiziranje in nadzor nad izvajanjem programov socialnega
varstva (Mojca Beliš) – 13/22/mo
Legal Aspects of Elder Care (Katarina Krapež) – 13/30/prik
Zavarovanje za posebne primere PIZ – dopolnilna dejavnost na
kmetiji – 14/IV/erar
Diskriminacija pri izplačevanju pokojnin po razpadu skupne države (Katarina Zidar Al-Mutairi) – 14/27–29/sp
Študent naj bo! (Petra Japelj) – 15/17-18/č
Davčna obravnava rente iz naslova izgubljenega zaslužka –
16-17/III-IV/erar
Prožnost v času krize (Miha Šercer) – 22/28-29/por
Kdaj v pokoj? (Nina Kos) – 23/13–15/č
Ustavna človekova pravica do pokojnine (Anjuta Bubnov Škoberne) – 24-25/16–18/č
Olajšan dostop do t. i. geto pokojnin (Maja Smrkolj) –
24-25/29/sp
Odlašanje bo boleče (Sandi Kodrič) – 24-25/42/č
Pojasnilo o obračunu plačila za pripravljenost pogodbenim pripadnikom civilne zaščite – 26/IV/erar
Kje in kakšne spremembe (France Bučar) – 28/3/uv
S. p. ali d. o. o. – primerjava socialnega položaja (Jaka Cepec)
– 29-30/I–XII/pril
Delo za vse (Jože Mencinger) – 31-32/3/uv
Spor o pristojnosti – sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva – 31-32/28-29/sp
(Ne)obdavčitev prispevka za dokup zavarovalne dobe presežnih
delavcev (Žiga Stupica) – 36/9-10/č
Obvezno zavarovanje – poslovodna oseba, ki ni lastnik družbe –
36/II-III/erar
Zdravstveno zavarovanje (Pravna služba Ministrstva za zdravje) –
37/19/vo
Pokojninska reforma (Irena Vovk) – 38/32/por

S

Obdavčitev dohodkov poslancev Evropskega parlamenta − izvajanje predpisov – 40-41/IV/erar
Registrirani istospolni pari imajo enake pravice do vdovske poklicne pokojnine kot zakonci (Neža Kogovšek) – 43/29/sp
Reforma pokojninskega sistema – navidezni računi ali točke?
(Andraž Rangus) – 44/6-7/č
Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja
(Grega Strban) – 46/9–11/č
Vpis izrednega študenta v evidenco brezposelnih oseb (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) – 49-50/26/vo

Sodišče Evropske unije (prej Sodišče Evropskih skupnosti)
glej tudi Splošno sodišče
Vinjetni spor z vidika sodne prakse Sodišča ES (Matej Avbelj) –
2/6-7/č
Razmerje med varstvom osebnih podatkov in svobodo medijev
(Mojca Komac) – 3-4/26-27/sp
Sodišče ES v zadevi Cartesio vztrajalo pri svojem (Jerneja Prostor) – 5/24-25/sp
Zgodovinska sodna praksa Sodišča ES – končno tudi v slovenščini? (Anamarija Patricija Masten, David Weindorfer) –
6/II–VII/pril
Spor o pristojnosti zaradi arbitražne izjeme po Uredbi 44/2001
(Matej Avbelj) – 9/25-26/sp
Dolžnosti držav članic po 307. členu PES (Maja Smrkolj) –
10/24-25/sp
Iustitiae oculus vigilat – Prva obsodba Slovenije pred Sodiščem
ES (Verica Trstenjak) – 11/3/uv
Potrošnik in prodajalec – koga bolj ščiti evropsko pravo? (Verica
Trstenjak) – 11/7–10/č
Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi
sistemi varstva pravic (Rajko Knez) – 11/11–13/č
Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in
javno-zasebnega partnerstva (Aleksij Mužina) – 11/17–19/č
Pravilo ali standard? Pravna varnost in jurisdikcija Sodišča ES
(Damjan Kukovec) – 11/24–26/č
Prihodnost sodstva v EU (Tomaž Keresteš) – 11/32-33/č
Odmevni primeri pred Sodiščem ES glede Bruseljske konvencije
oz. uredbe (Aleš Galič) – 11/33–36/č
Obvezna upokojitev po pravnem redu Slovenije in odločitvah
Sodišča ES (Etelka Korpič - Horvat) – 11/56–58/č
Vpliv novejših sodb Sodišča ES na razlago določb ZDR (Darja
Senčur Peček) – 11/59–61/č
Zdravstveni sistem v nasprotju s pravom EU (Matej Avbelj) –
11/84/sp
Huda kršitev najosnovnejših načel pravne države (Eva Kalan) –
11/85/sp
Okoljska odgovornost v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode – 11/86–88/sp
Zloraba prevladujočega položaja in izkrivljanje konkurence s strani mednarodne organizacije (Maja Smrkolj) – 14/26-27/sp
Sodna uzurpacija ciprskega vprašanja? (Matej Avbelj) –
18/24-25/sp
Lekarne ostajajo izključna domena farmacevtov (Matej Avbelj) –
21/22-23/sp
Denarne sankcije zaradi neizpolnitve obveznosti po pravu Skupnosti (Katarina Vatovec) – 23/26-27/sp
Judicial Review in EU Law (Katarina Krapež) – 23/30/prik
Vročanje zunajsodnih pisanj zunaj sodnega postopka (Katarina
Vatovec) – 26/24-25/sp
Pravno varstvo pravnega informacijskega sistema kot podatkovne
baze (Jure Levovnik) – 26/25-26/sp
Uredba REACH prvič pred Sodiščem ES (Katarina Vatovec) –
28/26-27/sp
Uporaba evropskega prava in njegova časovna veljavnost (Alenka Škrk) – 29-30/6–9/č
Prosta izbira pristojnega sodišča za razvezo zakonske zveze
(Katarina Vatovec) – 29-30/27-28/sp
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v Luksemburgu
(Zoran Skubic) – 29-30/28-29/sp
In favorem potrošnika (Katarina Vatovec) – 35/25-26/sp
Sosedska plinska kalvarija (Marko Pavliha) – 36/3/uv
Dvojna pravna podlaga za dodelitev finančnih prispevkov (Katarina Vatovec) – 36/22-23/sp
Nova epizoda v sagi Budweiser (Maja Smrkolj) – 36/23-24/sp
Omejitvena zakonodaja države članice na področju spletnih iger
na srečo – omejitev svobode opravljanja storitev? (Katarina
Vatovec) – 37/24-25/sp
Prenos tveganj (Petra Ferk, Boštjan Ferk) – 38/24-25/sp
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Prebivališče kot pogoj za dodelitev brezplačne vinjete invalidnim
osebam (Katarina Vatovec) – 40-41/27/sp
Skladnost nacionalne ureditve z načelom prepovedi diskriminacije iz prava Skupnosti (Katarina Vatovec) – 40-41/28-29/sp
Sodniški dialog s Sodiščem ES (Matej Accetto) – 42/3/uv
Dovoljenje za obratovanje jedrske elektrarne (Katarina Vatovec) –
43/26-27/sp
Varstvo nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
(Katarina Vatovec) – 44/23-24/sp
Obveznost javnega razpisa in slovenska praksa sklepanja dolgoročnih najemov (Vesna Kranjc) – 44/24-25/sp
Pravna ureditev donacij v evropskem pravu (Eneja Bogataj) –
45/8–11/č
Deželni davek na »razkošje« v nasprotju s pravom Skupnosti
(Katarina Vatovec) – 46/27/sp
Prva obravnava v slovenščini (Saša Sever) – 47/25/zap
Pravica do odškodnine tudi v primeru zamude letala (Katarina
Vatovec) – 47/26/sp
Splošno sodišče kršilo načelo kontradiktornosti (Katarina Vatovec) – 48/25/sp
Odgovornost dobavitelja za škodo zaradi napake proizvoda
(Katarina Vatovec) – 48/26/sp
Mreža, ki povezuje Vzhod z Zahodom (Ciril Ribičič) – 48/27/por
Od pomembne slovenščine do še pomembnejšega predhodnega
vprašanja (Luigi Varanelli) – 49-50/6-7/č

Splošno sodišče (prej Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti)
Sprememba stališča v zvezi z individualiziranimi omejevalnimi
ukrepi Varnostnega sveta (Igor Vuksanović) – 27/29/sp
»Črni« seznam teroristov (Katarina Vatovec) – 39/26-27/sp
Prvih dvajset let Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (Miro
Prek) – 42/9–11/č
Splošno sodišče kršilo načelo kontradiktornosti (Katarina Vatovec) – 48/25/sp

sodni register
Sprememba naslova ustanovitelja (Peter Podgorelec) – 18/18/vo

sodstvo

34

glej tudi ustavno sodstvo
Sodniške plače: res samo gola ugotovitev protiustavnosti? (Franc
Testen) – 1/6–8/č
Bistveno nesorazmerje med plačnimi razredi funkcij sodnikov v
primerjavi s funkcijami poslancev in ministrov je v neskladju
z načelom delitve oblasti – 1/20–24/sp
Korak naprej za sodniške plače (Katarina Krapež) – 2/32/por
Pravnikove dileme nadzorstvenih pritožb (Aleš Mercina) –
5/VII-VIII/pril
Ad hoc: Ljubezen gre skozi želodec (Vesna Bergant Rakočević)
– 5/33/č
Vračilo sodne takse po novem ZST-1 (Ana Testen) – 7-8/6-7/č
Cilji Lukende ne bodo uresničeni (Katarina Krapež) –
9/27-28/por
Prenovljeno sodno spletišče (Katarina Krapež) – 9/38/prik
Kolikšna je masa ustavnosti? (Marko Šorli) – 10/6-7/č
Krajša zgodovina načela pravne države (Boštjan Zalar) –
10/II–VII/pril
Prihodnost sodstva v EU (Tomaž Keresteš) – 11/32-33/č
Ali želite, da vam sodi računalnik? (Aleš Završnik) – 12/3/uv
Slovenska sodišča in evropsko pravo varstva konkurence (Luigi
Varanelli) – 12/II–V/pril
Nestrinjati se dostoj(anstve)no (Vesna Bergant Rakočević) –
14/6/č
Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa (Janez Tekavc) –
14/30-31/prik
Sodstvo v času krize (Vesna Bergant Rakočević) – 15/3/uv
Neučinkovit odziv sodnega sistema na sumljivo smrt v bolnišnični oskrbi (Peter Lipoglavšek) – 15/26-27/sp
Odškodninska odgovornost države za sodne napake pri uporabi
prava Skupnosti (Renata Zagradišnik) – 16-17/17–19/č
Paragraf: Žrebeta še ni (Alenka Leskovic) – 18/33/č
Pravno varstvo človekovih pravic v grotesknem zrcalu (Marta
Dominika Jelačin) – 20/17–19/č
To ni kampanja (in volitve v Sodni svet niso tu)! (Vesna Bergant
Rakočević) – 21/10-11/č
Z obrobja postave: Spodjedanje bistva prava (Tomaž Pavčnik) –
21/33/č
Paragraf: Stranski rokavi (Alenka Leskovic) – 23/33/č
Kazenski sodniki – vsi enaki, vsi posebni (Hinko Jenull) –
24-25/3/uv
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Skorajšnji konec »temnega obdobja« za sodnike? (Katarina Krapež) – 24-25/36-37/por
Problem-Solving Courts: Justice for the Twenty-First Century?
(Katarina Krapež) – 24-25/38/prik
Uspešni kljub stavki (Katarina Krapež) – 24-25/40/por
Sodni svet – bistveni dejavnik kakovosti sodstva (Janez Kranjc)
– 26/3/uv
Ustavnost po meri krize (Boštjan Koritnik) – 26/32/por
Sodni svet – bistveni dejavnik kakovosti sodstva? (Boštjan Zalar)
– 28/14-15/odm
Replika podpredsedniku Višjega sodišča v Mariboru Branku
Reismanu (Nevenka Šorli) – 28/17/odm
Revolucija v civilnem sodstvu (Aleš Zalar) – 29-30/3/uv
Paragraf: Prekoračen Rubikon? (Alenka Leskovic) – 29-30/37/č
Mediacija kot univerzalno zdravilo sodstva? (Vesna Bergant Rakočević) – 31-32/6-7/odm
Elektronsko poslovanje sodišč s strankami za vsako ceno?
(Zoran Skubic) – 31-32/7-8/č
Specializirana gospodarska sodišča in druge procesne rešitve v
gospodarskih sporih primerjalnega prava (Jurij Rovere) –
31-32/II–VIII/pril
Forenzične preiskave rokopisov in dokumentov (Tatjana Marucelj)
– 33/21-22/č
The Integrity of the Judge: A Philosophical Inquiry (Katarina Krapež) – 33/30/prik
Nullus recedat e curia sine remedio (Janez Kranjc) – 33/32/č
Najpogostejše zmote o sodišču pridruženi mediaciji (Nina Betetto) – 34/6-7/č
Odgovor na prispevek Prekoračen Rubikon? (Kristina Ožbolt, Brigita Domjan Pavlin, Miodrag Đorđević) – 34/19/odm
(Ne)usklajen predlog sprememb zakona (Katarina Krapež) –
34/32/por
Z obrobja postave: Problem artikulacije (Tomaž Pavčnik) –
34/33/č
Duhovna substanca sodnika je temelj sodstva (Marko Šorli) –
35/15/odm
Sodstvo s prenatrpanostjo zaporov nima nič (Janko Marinko) –
35/19-20/odm
Inside the Criminal Courts (Katarina Krapež) – 35/30/prik
Ad hoc: Kontroverzna kolumna (Vesna Bergant Rakočević) –
35/33/č
Prekoračen Rubikon? (2.) (Alenka Leskovic) – 36/15/odm
Še o prenatrpanosti zaporov in sodstvu (Dragan Petrovec) –
36/17/odm
Uskladitev plač (Irena Vovk) – 36/32/por
Paragraf: Več pristojnosti in več odgovornosti (Alenka Leskovic)
– 36/33/č
Neupoštevanje pravnega reda EU s strani slovenskega sodišča
in problem neposredovanja predhodnih vprašanj (Anže
Erbežnik) – 37/10–12/č
Nezavezujoče: Nepravnomočna kolumna (Andraž Teršek) –
37/33/č
Sodni zaostanki bi morali biti izjeme (Jan Jeram) – 38/27/por
Direct Democracy and the Courts (Katarina Krapež) –
38/30/prik
Stroški seznanitve z lastnimi osebnimi podatki pri sodišču (Irena
Vovk) – 39/24/mo
Slovenska sodišča in postopek za predhodno odločanje (Matej
Avbelj) – 40-41/9–12/č
Tožbe sodnikov so bile vložene zaradi arogance in ignorance
prejšnje vlade (Igor Strnad) – 40-41/13-14/č
Vedo, kaj hočejo? (Janez Tekavc) – 40-41/15/č
Kdo bo sodil o sodniških plačah? (Iztok Ščernjavič) –
40-41/16-17/č
Ad hoc: Vsi drugačni, vsi enakopravni (Vesna Bergant Rakočević) – 40-41/37/č
Sodniški dialog s Sodiščem ES (Matej Accetto) – 42/3/uv
Pravica do sojenja v razumnem roku (Katarina Zidar Al-Mutairi) –
42/II–VI/pril
VS dopustilo revizijo (Irena Vovk) – 42/32/por
Kdo je ostal tostran Rubikona in kdo je šel čez? (Franc Testen)
– 45/16/č
Bombni napad na sodnico (Irena Vovk) – 45/32/por
Mora cogitationis diligentia est (Janez Kranjc) – 46/32/č
Konec sodniške stavke (Irena Vovk) – 46/32/por
Ad hoc: 9/11 (Vesna Bergant Rakočević) – 46/33/č
Paragraf: Med pravom in politiko (Alenka Leskovic) – 47/33/č
Izračun zamudnih obresti (Irena Vovk) – 47/38/prik
Stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel (Nevenka Šorli) –
49-50/15-16/č
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solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč (Nataša Belopavlovič) – 2/20/vo
Pravica do solidarnostne pomoči v primeru zunajzakonske skupnosti (Nataša Belopavlovič) – 46/20-21/vo

sovražni govor
Sovražni govor in diskriminacija v javni komunikaciji (Matija Žgur)
– 11/87/por
Nezavezujoče: Svoboda izražanja: kdo je ultralevičar? (Andraž
Teršek) – 13/33/č
Največ težav v pravosodju (Katarina Krapež) – 28/29/por

Srbija
Prva sodba za srbska hudodelstva na Kosovu (Miša ZgonecRožej) – 10/27-28/sp
Florence Hartman: Ne bodo me utišali (Dean Zagorac) –
22/28/por
Posredovanje poimenskega seznama prejemnikov pokojnine v
Srbijo (Katarina Krapež) – 27/20/mo

stavka
Paragraf: Žrebeta še ni (Alenka Leskovic) – 18/33/č
Dvignite plače, sicer gremo na ceste! (Jure Mikuž) – 37/34/č
Gladovna stavka: dejanje poguma, obupa ali izsiljevanja (Simona
Šemen) – 39/20-21/č
Konec sodniške stavke (Irena Vovk) – 46/32/por

stečaj
glej insolvenčno pravo

stvarno pravo
glej tudi lastninska pravica, nepremičnine in zemljiška knjiga
Prepoved odtujitve in obremenitve v praksi (Nina Scortegagna) –
1/14-15/č
Imisije – stvarnopravno in obligacijskopravno varstvo –
7-8/30–32/sp
Javno dobro (Renato Vrenčur, Slađana Mrkonjić) – 12/19-20/vo
Zastavna pravica na letalu (Urška Krajšek) – 16-17/20-21/č
Zastavna pravica na poslovnem deležu v družbi z omejeno
odgovornostjo (Mitja Podpečan) – 18/II–VII/pril
Gradbena pogodba – začetek teka garancijskega in jamčevalnega roka (Vesna Sodja) – 19/12-13/č
Stavbna pravica na kmetijskem zemljišču (Irena Hacin Kölner) –
22/7–10/č
Zastavitev komunikacijskega omrežja in druge gospodarske infrastrukture v tujem zemljišču (Dušan Tršan) – 22/II–VIII/pril
Skoraj 200 let evropske stvarnopravne ureditve (Boštjan Koritnik)
– 24-25/35-36/por
Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo
tuje parcele? (Nevenka Šorli) – 26/12-13/č
Odgovor na članek Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele (Branko Reisman) –
27/15/odm
Ah, te imisije ali sosed spet nagaja sosedu (Maja Lukan Lapornik) – 31-32/16-17/č
Sprememba hipoteke (Nina Scortegagna) – 33/VI–VIII/pril
Se lizinške hiše soočajo s »tramontano« pri financiranju jaht?
(Uroš Košenina) – 38/11–13/č
Zunajsodna prodaja ali »zadržanje« zastavljenih vrednostnih
papirjev (Miha Šlamberger) – 39/6-7/č
Uveljavljanje investicijske olajšave – plačilo stavbne pravice –
45/II-III/erar
Nujno sosporništvo – spor o nedeljivih stvarnih pravicah –
46/24–26/sp

Sudan
Nalog za prijetje predsednika al Baširja (Dominika Švarc) –
10/19/č

Svet Evrope
Predsedovanje Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope (Blaž
Kovač) – 19/16-17/č
Glas proti diskriminaciji (Katarina Krapež) – 21/38/prik

Svet Evropske unije
»Črni« seznam teroristov (Katarina Vatovec) – 39/26-27/sp

Svetovna trgovinska organizacija
Free Movement of Goods and Limits of Regulatory Autonomy in
the EU and WTO (Katarina Krapež) – 14/30/prik

S–Š

Med absolutno suverenostjo in globalnim vodenjem (Natali Gak)
– 35/29/prik

svoboda izražanja
Svoboda izražanja in graja vodstva podjetja, ki jo je izrekel predsednik sindikata (Katarina Zidar Al-Mutairi) – 12/26-27/sp
Zasuk v smeri priznavanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja (Polona Tepina) – 16-17/34-35/sp
Razžalitev dobrega imena in časti – pravica do svobode izražanja – 19/23–25/sp
Negativna volilna kampanja kot kršitev pravice do zasebnosti?
(Andreja Tratnik) – 19/26-27/sp
Svoboda izražanja v imenu živali (Andreja Tratnik) – 28/25-26/sp
Brezpogojen dostop do informacij javnega značaja (Jelena Burnik) – 29-30/25/sp
Nezavezujoče: Svoboda izražanja je pomembnejša od seksa
(Andraž Teršek) – 31-32/41/č
Koliko je vredna svoboda izražanja? (Cene Grčar) –
37/6–8/odm
Florence Hartmann: dura lex, sed lex? (Natali Gak) – 37/27/sp
Političen vpliv na medije omejuje njihovo svobodo izražanja
(Andreja Tratnik) – 38/23-24/sp
Ali je mediju res jasno, kje so meje začasne odredbe? (David
Premelč) – 40-41/18–20/odm
Free Speech in the New Media (Irena Vovk) – 40-41/34/prik
Karikature in politična satira v demokratični družbi (Andreja Tratnik) – 42/28/sp
Z obrobja postave: Čutenje pravice (Tomaž Pavčnik) – 45/33/č
Omejitve pravice do svobode izražanja – 47/21–23/sp
Prepoved javnega podpiranja nacističnega režima (Dominika
Švarc) – 47/27/sp

Š
šikaniranje (na delovnem mestu)
glej mobing

škoda
glej tudi odgovornost
Iustitiae oculus vigilat – Prva obsodba Slovenije pred Sodiščem
ES (Verica Trstenjak) – 11/3/uv
Okoljska odgovornost v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode – 11/86–88/sp
Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja
(Boštjan Zuljan) – 27/II–VIII/pril
Odškodninsko varstvo okolja (Natali Gak) – 42/20-21/por

šolstvo
glej tudi študenti
Delovni čas in evidenca delovnega časa v šolstvu (Franci Kimovec) – 1/17-18/č
Prepoved snemanja in objavljanja fotografij učiteljev (Katarina Krapež) – 2/24/mo
Legal Rights of Teachers and Students (Katarina Krapež) –
2/30/prik
(Ne)zmožnosti razveljavitve diplomskih listin in spričeval (Polona
Kovač) – 6/8–10/č
Kakšno znanje potrebujejo (bodoči) intelektualci? (Franci Kimovec) – 9/15-16/č
Vpliv države in lokalne skupnosti na imenovanje ravnateljev javnih osnovnih šol in vrtcev – 12/21/sp
Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu (Jasna
Rupnik) – 14/20/vo
Posredovanje osebnih podatkov otroka policiji (Katarina Krapež)
– 14/24/mo
Odškodninska odgovornost šole – razlaga določbe 82.a člena
ZOFVI in drugega odstavka 49. člena ZZ – 15/23-24/sp
Pravna ureditev visokega šolstva v Sloveniji (Peter Jambrek) –
20/6–9/č
O neustavnosti in nezakonitosti nekaterih predlaganih rešitev v
noveli ZViS (Anton Jerovšek, Janez Čebulj) – 21/13–15/odm
Vpogled v videoposnetke o incidentu na šoli (Katarina Krapež) –
21/21/mo
Opustitev dolžnega ukrepanja ob ponareditvi izpita (Žarko Stevanovič) – 28/22/mo
Objava zapisnikov sveta zavoda (Katarina Krapež) – 35/22/mo
Potemkinova vas bolonjske reforme (Miha Juhart) – 44/3/uv
Diploma kot izogibanje streznitvi na trgu dela (Sandi Kodrič) –
44/8-9/č
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Š–T

Pogoji za imenovanje za ravnateljico oziroma pomočnico ravnateljice (Darinka Cankar) – 46/21/vo
Mora cogitationis diligentia est (Janez Kranjc) – 46/32/č
Posredovanje osebnih podatkov policiji s strani šole (Irena Vovk)
– 47/24/mo

Španija
Prepoved političnih strank (Dominika Švarc) – 27/24/sp

šport
glej tudi Mednarodno športno razsodišče
Introduction to Sport Law (Katarina Krapež) – 18/30/prik
Oprostitev plačila DDV za transakcije, povezane s športom –
19/I-II/erar
Pravna narava sponzorske pogodbe (Tone Jagodic) – 22/11-12/č
Obračun in pravica do odbitka DDV od pridobitve dirkalnega
vozila – 26/I-II/erar
Nov slovenski primer kršitve prepovedi dopinga pred CAS
(Vesna Bergant Rakočević) – 27/26–28/sp
Ad hoc: »No sports!« (Vesna Bergant Rakočević) – 28/33/č
The Sporting Exception in European Union Law (Irena Vovk) –
42/30/prik
Problematika športnega prava vse pestrejša (Tone Jagodic) –
46/29/por
Revolucija v boju proti dopingu? (Vesna Bergant Rakočević) –
47/28/sp
TV Rights and Sport – Legal Aspects (Vesna Bergant Rakočević) – 47/30/prik

študenti
Pluralnost pravnega študija – med vsebino in videzom (Miro
Cerar) – 2/3/uv
Ad hoc: Ljubezen gre skozi želodec (Vesna Bergant Rakočević)
– 5/33/č
Letna skupščina Zveze evropskih pravnih fakultet (Janez Kranjc)
– 7-8/36/por
Smo pozabili urediti študentsko delo? (Ana Kastelec, Ana Berdajs) – 10/13-14/č
Odlična uvrstitev na tekmovanju v Sofiji (Ines Grah, Nastja Merlak) – 10/28/por
Opravljanje dela preko študentskih napotnic – plačevanje prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po noveli
ZZVZZ-K – 12/II-III/erar
Objava diplomskih del na spletu (Katarina Krapež) – 12/24/mo
Študent naj bo! (Petra Japelj) – 15/17-18/č
Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (Špela
Cerar, Timon Hren, Peter Malis, Anja Sedej) – 15/29/por
Študenti prava na ekskurziji na Dunaju (Ana Petrič) – 15/29/por
Prava pot prava (Matjaž Ambrož) – 18/30-31/prik
Najboljša uvrstitev doslej (Ajda Levičnik, Ivo Lah, Živa Nendl) –
21/28/por
Poletna šola evropskega zasebnega prava v Salzburgu (Mojca
Zupančič, Jure Lukančič, Ivo Grlica) – 34/27/por
Portal za večjo zaposljivost mladih (Katarina Krapež) –
35/38/prik
Potemkinova vas bolonjske reforme (Miha Juhart) – 44/3/uv
Diploma kot izogibanje streznitvi na trgu dela (Sandi Kodrič) –
44/8-9/č
Povračila stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – 45/III/erar
Balon študentskih napotnic (Sandi Kodrič) – 47/34/č
Posredovanje davčne številke ob vpisu v višji letnik (Irena Vovk)
– 48/22/mo
Vpis izrednega študenta v evidenco brezposelnih oseb (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) – 49-50/26/vo

Švedska
Antena kot pravica najemnika (Dean Zagorac) – 3-4/29/sp
Dolžnosti držav članic po 307. členu PES (Maja Smrkolj) –
10/24-25/sp

Švica
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Povračilo stroškov spremembe spola (Dean Zagorac) – 6/27/sp
Svoboda izražanja v imenu živali (Andreja Tratnik) – 28/25-26/sp
Več kot pet let pripora ni preveč? (Andreja Tratnik) – 45/29/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2009

T
takse
Sodne takse po ZST-1 (Jože Dernovšek) – 2/II–VI/pril
Sodne takse v postopku o prekršku (Suzana Gril) – 2/VI–VIII
ZST-1: namesto poenostavitve dodatni zapleti v postopku (Jasna
Murgel) – 5/6–8/č
Vračilo sodne takse po novem ZST-1 (Ana Testen) – 7-8/6-7/č
Zloraba procesnih pravic (Luigi Varanelli) – 7-8/8–11/č
Dokazilo o po nalogu plačani sodni taksi (Maša Grgurevič Alčin)
– 11/75/vo
Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa (Janez Tekavc) –
14/30-31/prik
Taksa v postopkih javnega naročanja (Marija Bukovec Marovt) –
19/9-10/č
Kazenske takse pri revizijskih zahtevkih bi bilo treba odpraviti
(Maja Potočnik) – 19/10–12/č
Pretirana višina skupnega zneska takse – 20/21-22/sp
Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno
varstvo z odmero sodnih taks (Petra Čas, Polona Kovač,
Nuša Orel) – 21/II–VII/pril
Ustavna pritožba zoper sklep o odmeri sodne takse ni dovoljena
– 43/20/sp
Izvršilni postopek – nenehen vir vprašanj o pravilni uporabi
prava (Jasna Murgel) – 43/II–VIII/pril
Raba ZUP pri postopkih v zvezi s sodnimi taksami (Polona
Kovač) – 45/11-12/č
Sodna taksa za prijavo terjatve v insolvenčnem postopku (Brigita
Kraljič) – 47/II–IV/pril
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse (Ana Testen) –
47/V–VII/pril

teorija prava
Preureditev oblasti: Domišljijske sile prava (Matej Accetto) –
6/29-30/prik
Mešetarjenje z argumentom pravne države (Marko Novak) –
33/18/č
Pravna argumentacija in izzivi moderne Evrope (Matej Avbelj) –
42/29/por

terminologija
glej jezik

terorizem
Cyberthreats: The Emerging Fault Lines of the Nation State
(Katarina Krapež) – 3-4/30/prik
Terorizem in meje prava (Aleš Velkaverh) – 7-8/25-26/č
Začasna omejitev svobode v okviru boja proti terorizmu (Dominika Švarc) – 10/26-27/sp
Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih podatkov
in vzpostavitev družbe nadzora (Petra Bard, prevedel Boštjan
Koritnik) – 11/13-14/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (4.) – Terorizem (Sabina
Zgaga) – 26/15-16/č
Prepoved političnih strank (Dominika Švarc) – 27/24/sp
Kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim
nadzorom kriminalitete (1.) (Natali Gak) – 36/27–29/por
Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov (Dominika Švarc) – 37/16–18/č
»Črni« seznam teroristov (Katarina Vatovec) – 39/26-27/sp

tožilstvo
The Articulate Advocate: New Techniques of Persuasion for Trial
Lawyers (Katarina Krapež) – 18/30/prik
Zastoji pri preiskavah gospodarske kriminalitete (Katarina Krapež)
– 33/32/por
Inside the Criminal Courts (Katarina Krapež) – 35/30/prik
Kdo je ostal tostran Rubikona in kdo je šel čez? (Franc Testen)
– 45/16/č
In flagranti: Karl Marx, duhovniki in tožilci proti revščini (Hinko
Jenull) – 48/33/č
Quo vadis, ombudsman? (Aleš Butala) – 49-50/16-17/č

transportno pravo
glej prevozno pravo

trg finančnih instrumentov
glej gospodarsko pravo in vrednostni papirji
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trgovina z ljudmi

T–U

upravni spor

Prostitution and Human Trafficking: Focus on Clients (Katarina
Krapež) – 2/29/prik
Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in
migracij (Aleš Završnik) – 13/29/prik

tujci
Slovenija sistematično krši pravico do azila (Matevž Krivic) –
1/8–10/č
Potrebne spremembe Zakona o tujcih (Kristina Božič) –
10/17-18/č
Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih
»izbrisanih« (Erik Kerševan) – 19/6–8/č
Zaposlitev za določen čas za tujega državljana (Nataša Belopavlovič) – 21/19/vo
(Ne)upravičenost tujih državljanov do denacionalizacije (Katarina
Zidar Al-Mutairi) – 28/24/sp

Turčija
Za nasilje v družini odgovorna tudi država (Andreja Tratnik) –
27/22-23/sp
Časovna prekluzija ob trajajoči kršitvi (Andreja Tratnik) –
40-41/30-31/sp

U

Obvezno pravno zastopanje pri pritožbi v upravnem sporu – 2/20/sp
Ali imamo močnejšega regulatorja na trgu električne energije?
(Andrej Seršen) – 18/6–8/č
Upravno pravo, procesni del (Polona Kovač) – 33/30-31/prik
Pravna sredstva upravnega procesnega prava (Irena Vovk) –
42/20/por

upravno pravo
glej tudi lokalna samouprava, pravo varstva okolja, upravno procesno pravo in urejanje prostora
(Ne)zmožnosti razveljavitve diplomskih listin in spričeval (Polona
Kovač) – 6/8–10/č
(Ne)uspešen primer izogibanja zakonski prepovedi (Domen Bizjak) – 15/10-11/č
Koliko je v upravni omejitvi gibanja sploh varovalk? (Vita Habjan)
– 15/12–14/č
Novo razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi –
uredba GHS (Semira Hajrlahović Mehić, Tatjana Humar Jurič) – 18/8–11/č
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb CSD pri urejanju izvrševanja roditeljske pravice in otrokovih pravic (Mojca Beliš) –
18/21/mo
Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih
»izbrisanih« (Erik Kerševan) – 19/6–8/č
Pooblaščanje oseb za sklepanje zakonskih zvez (Marko Samardžić) – 37/12-13/č

Ukrajina
Pomorska razmejitev v Črnem morju (Vasilka Sancin) –
6/28-29/sp

umetnost
Art & Law (Katarina Krapež) – 29-30/34/prik

upokojitev
Obvezna upokojitev po pravnem redu Slovenije in odločitvah
Sodišča ES (Etelka Korpič - Horvat) – 11/56–58/č
Kdaj v pokoj? (Nina Kos) – 23/13–15/č
Ustavna človekova pravica do pokojnine (Anjuta Bubnov Škoberne) – 24-25/16–18/č
Olajšan dostop do t. i. geto pokojnin (Maja Smrkolj) –
24-25/29/sp
Upokojitev in prenehanje delovnega razmerja (Nataša Belopavlovič) – 26/19/vo
Izplačilo odpravnine (Nataša Belopavlovič) – 27/17/vo
Delo za vse (Jože Mencinger) – 31-32/3/uv
Pokojninska reforma (Irena Vovk) – 38/32/por
Reaktivacija in odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) –
39/22/vo
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 42/23/vo

upravni postopek
Vročitev odločbe delodajalcu (Katarina Krapež) – 5/23/mo
(Ne)zmožnosti razveljavitve diplomskih listin in spričeval (Polona
Kovač) – 6/8–10/č
Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem (Polona
Kovač) – 12/30-31/prik
Molk organa mora škodovati organu in ne stranki (Rajko Pirnat)
– 14/3/uv
Pridobitev državljanstva in sredstva za preživljanje (Ministrstvo za
notranje zadeve) – 16-17/26-27/vo
Odločanje izvajalcev javnih služb o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev – smiselna ali subsidiarna uporaba
ZUP? (Damjan Gantar) – 22/13–15/č
Objava dokumentov na portalu e-uprava (Vinko Skale) –
24-25/20/č
Oglobljena informacijska pooblaščenka (Katarina Krapež) –
27/32/por
Načelo zakonitosti v upravnem postopku (Adrijana Viler Kovačič)
– 29-30/9–11/č
Upravno pravo, procesni del (Polona Kovač) – 33/30-31/prik
Izpolnitveni roki v upravnih zadevah – nepodaljšljivi materialni ali
procesni roki? (Polona Kovač) – 35/6–8/č
Pooblaščanje oseb za sklepanje zakonskih zvez (Marko Samardžić) – 37/12-13/č
Pravna sredstva upravnega procesnega prava (Irena Vovk) –
42/20/por
Izpis iz kazenske evidence za najem oskrbovanega stanovanja
(Irena Vovk) – 49-50/30/mo
Upravna svetovalnica na spletu (Tina Sever) – 49-50/35/prik

upravno procesno pravo
glej upravni postopek in upravni spor

urejanje prostora
Obvezna razlaga, ki ne pojasnjuje, temveč spreminja – 12/21/sp
Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri
prostorskem načrtovanju (Peter Lovšin, Janez Tekavc) –
38/8–10/č
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov (Janez Tekavc, Peter
Lovšin) – 46/6–8/č

ustavno pravo
glej tudi ustavno sodstvo
Ustavništvo in novo ustavništvo (Andraž Teršek) – 9/17-18/č
Ustavna ureditev Slovenije že petič (Saša Zagorc) – 9/30-31/prik
Kolikšna je masa ustavnosti? (Marko Šorli) – 10/6-7/č
Pravice slovenskih državljanov kot evropskih državljanov v praksi
(Maja Brkan) – 11/68–70/č
Pravne vsebine da, če jih učijo pravniki (Albin Igličar) –
12/13-14/odm
Pravica do pisemske tajnosti – 13/21–23/sp
Pomembnejši cilj je visoka raven pravne zaščite pravic (Manca
Drobne) – 13/25-26/por
Nezavezujoče: Svoboda izražanja: kdo je ultralevičar? (Andraž
Teršek) – 13/33/č
Odprava posledic množičnih kršitev človekovih pravic (Simon
Umek) – 14/16-17/č
Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (Špela
Cerar, Timon Hren, Peter Malis, Anja Sedej) – 15/29/por
Predsodki iz pravne zgodovine (6) (Katja Škrubej) – 18/29/č
Ustava in možganska smrt (Vladko Began) – 21/11-12/č
O neustavnosti in nezakonitosti nekaterih predlaganih rešitev v
noveli ZViS (Anton Jerovšek, Janez Čebulj) – 21/13–15/odm
Nemške ustave od 1871 do 1949 – Ob 60-letnici nemške zvezne ustave (Janez Kranjc) – 21/28-29/por
Ustavna človekova pravica do pokojnine (Anjuta Bubnov Škoberne) – 24-25/16–18/č
Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije (Andraž Teršek) – 24-25/II–VIII/pril
Ali je članstvo v Natu sploh v skladu z Ustavo? (Vladko Began)
– 27/14–16/č
Kje in kakšne spremembe (France Bučar) – 28/3/uv
Nezavezujoče: Svoboda izražanja je pomembnejša od seksa
(Andraž Teršek) – 31-32/41/č
Paragraf: Le en kandidat (Alenka Leskovic) – 42/33/č
Ustava in volitve (Andreja Tratnik) – 43/17/por
Ustavne spremembe (Irena Vovk) – 43/32/por
Nezavezujoče: Ustavnosodna politika: razbremeniti in obremeniti
(Andraž Teršek) – 43/33/č
In Flagranti: Odmerek ustavnosti (Hinko Jenull) – 44/33/č
Festina lente tudi ko gre za spremembo ustave (Albin Igličar in
Janez Kranjc) – 45/14-15/č
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U–V

Mreža, ki povezuje Vzhod z Zahodom (Ciril Ribičič) – 48/27/por
Konstitucionalizacija EU in Lizbonska pogodba (Franc Grad) –
49-50/7-8/č
Ustavni sodnik – včeraj, danes in jutri (Ciril Ribičič) –
49-50/9–11/č
Nezavezujoče: Drugače o življenju in smrti? (Andraž Teršek) –
49-50/41/č

Ustavno sodišče Republike Slovenije

38

Sodniške plače: res samo gola ugotovitev protiustavnosti? (Franc
Testen) – 1/6–8/č
Slovenija sistematično krši pravico do azila (Matevž Krivic) –
1/8–10/č
Bistveno nesorazmerje med plačnimi razredi funkcij sodnikov v
primerjavi s funkcijami poslancev in ministrov je v neskladju
z načelom delitve oblasti – 1/20–24/sp
Nezavezujoče: (Slovenski) paradoks: referendumi so nedemokratični (Andraž Teršek) – 1/33/č
Obvezno pravno zastopanje pri pritožbi v upravnem sporu – 2/20/sp
(Ne)sposobnost za opravljanje nalog gasilstva – 2/20/sp
Ureditev položaja naslednic pooblaščenih investicijskih družb –
2/20-21/sp
Neustavnost popolnega prekrivanja zakonskih znakov kaznivega
dejanja in prekrška – 3-4/22/sp
Volitve poslancev narodnih skupnosti v Državni zbor – 3-4/22/sp
Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah v organe KGZS –
3-4/22/sp
Za koga ne velja pravica do enakega varstva pravic (Branko
Erčulj) – 5/14-15/č
Obligatornost odločb in stališč Ustavnega sodišča (Adrijana Viler
Kovačič) – 7-8/12–14/č
Kvota zaposlenih invalidov in svoboda zaposlovanja – 7-8/28/sp
Na hipotetični predpostavki temelječ pravni interes – 7-8/29/sp
Neupoštevanje vloge, ki pomeni zlorabo pravice – 7-8/29/sp
Tisoči rešenih zadev na Ustavnem sodišču so anomalija (Katarina Krapež) – 9/27/por
Ustavno sodišče predlaga spremembe (Katarina Krapež) –
9/32/por
Prepozna pobuda – 11/76/sp
Nadzor v obveščevalnih in varnostnih službah – 11/76–79/sp
Obvezna razlaga, ki ne pojasnjuje, temveč spreminja – 12/21/sp
Vpliv države in lokalne skupnosti na imenovanje ravnateljev javnih osnovnih šol in vrtcev – 12/21/sp
Pravni interes za izpodbijanje zakonske ureditve referenduma –
12/21/sp
Različna ureditev participacije delavcev v upravnem odboru in
nadzornem svetu – 12/21-22/sp
Prepoved kajenja ni prekomeren poseg v splošno svobodo ravnanja – 14/22/sp
Ustavno sodišče na spletu (Katarina Krapež) – 14/38/prik
Referendum na Ustavno sodišče (Katarina Krapež) – 15/32/por
Kategorizacija lokalne ceste kot nedopusten poseg v lastninsko
pravico – 16-17/28/sp
Z OZ-A spremenjeno pravilo o teku zamudnih obresti je v splošnem in javnem interesu – 16-17/29/sp
Stvarno upravičen oz. razumen razlog, za dodatno neenakost
med reprezentativnimi zbornicami ni razviden – 18/20/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 18/20/sp
Uredba javnim uslužbencem in funkcionarjem ni zožila zakonske
pravice do povračila stroškov prevoza – 18/20/sp
Referendum na Ustavnem sodišču (Igor Kaučič) – 19/3/uv
Ko odvetniki ne opravljajo svobodne gospodarske dejavnosti –
19/18–22/sp
Pravno varstvo človekovih pravic v grotesknem zrcalu (Marta
Dominika Jelačin) – 20/17–19/č
Ukrepi nadzora in zastaralni roki v Zakonu o revidiranju –
20/21/sp
Pretirana višina skupnega zneska takse – 20/21-22/sp
Kršitev, ki za pritožnika nima hujših posledic – 20/22/sp
Slabo prikrito in po vsebini zgrešeno izpodkopavanje odločbe
Ustavnega sodišča (Matevž Krivic) – 20/II-III/pril
Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti
do izbrisanih (Igor Vuksanović) – 20/IV–VI/pril
Pridobitev statusa pravne osebe kot bistven del svobode združevanja – 22/21/sp
Presoja ustavnosti zahteve za razpis referenduma – 23/21/sp
Pogoje je mogoče ugotoviti z razlago določb zakona –
24-25/23/sp
Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije (Andraž Teršek) – 24-25/II–VIII/pril
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Siljenje pobudnikov, da se izpostavijo kaznovanju – 27/18–20/sp
Izostanek cenitve premoženja brez zakonske podlage –
28/19/sp
Zgolj zato, ker zakon ne ureja razmerja, še ni protiustavne praznine – 28/19/sp
Dedovanje med partnerjema registrirane istospolne partnerske
skupnosti – 28/19/sp
KZ-1 ni izključil kazenske odgovornosti mladoletnikov –
29-30/20/sp
Pravica do sodelovanja v postopku – 29-30/20/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (1.) – 29-30/20/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (2.) – 29-30/20/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico (3.) – 29-30/20-21/sp
Nemožnost sodelovanja v postopku pred ustavnim sodiščem
(Andreja Tratnik) – 31-32/34-35/sp
Sprememba zakonske brezpogojne obveznosti zagotavljanja
dostopa, vstopa in uporabe za objekte v javni rabi –
38/20/sp
Izvajanje nadzora v zvezi z zlorabo pravice delavca − javnega
uslužbenca – 38/20/sp
Tožbe sodnikov so bile vložene zaradi arogance in ignorance
prejšnje vlade (Igor Strnad) – 40-41/13-14/č
Pravni interes združenj – 40-41/25/sp
Varstvo pravic delavcev, ki niso člani sindikata – 42/23-24/sp
Poseg v pravico do zasebne lastnine manjšinskih delničarjev –
42/24/sp
Paragraf: Le en kandidat (Alenka Leskovic) – 42/33/č
Ustavna pritožba zoper sklep o odmeri sodne takse ni dovoljena
– 43/20/sp
Nezavezujoče: Ustavnosodna politika: razbremeniti in obremeniti
(Andraž Teršek) – 43/33/č
Kanarčki za poslance (Božo Grafenauer) – 45/3/uv
Že druga prepoved referenduma (Matej Avbelj) – 45/13-14/č
Festina lente tudi ko gre za spremembo ustave (Albin Igličar in
Janez Kranjc) – 45/14-15/č
Poseg v človekovo pravico do referenduma – 45/22–24/sp
Z obrobja postave: Čutenje pravice (Tomaž Pavčnik) – 45/33/č
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov (Janez Tekavc, Peter
Lovšin) – 46/6–8/č
Nastop pravnomočnosti sodbe – 46/22/sp
Delovna razmerja za določen čas za dramske igralce –
46/22/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 46/22-23/sp
Odmera komunalnega prispevka – 46/23/sp
Funkcija predsednika Državnega sveta je poklicna – 46/23/sp
Omejitve pravice do svobode izražanja – 47/21–23/sp
(Do)stop do Ustavnega sodišča z ustavno pritožbo (Boštjan
Zalar) – 48/II–VIII/pril
Ustavni sodnik – včeraj, danes in jutri (Ciril Ribičič) –
49-50/9–11/č

ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
Zaton belo-črnega dojemanja sveta (Ciril Ribičič) – 5/27–29/por
Ustavništvo in novo ustavništvo (Andraž Teršek) – 9/17-18/č
Pomembnejši cilj je visoka raven pravne zaščite pravic (Manca
Drobne) – 13/25-26/por
Nemška razlaga evropskega prava (Matej Accetto) – 27/3/uv
Lizbonska pogodba – ja, aber (Maja Smrkolj) – 27/25-26/sp
Mreža, ki povezuje Vzhod z Zahodom (Ciril Ribičič) – 48/27/por

V
varnost
Razpotje javne in zasebne varnosti (Bećir Kečanović) –
5/16-17/č
Nadzor v obveščevalnih in varnostnih službah – 11/76–79/sp
Varnost – kategorični imperativ? (Dragan Petrovec) – 15/18-19/č
Po poglobljeni analizi znova reforma ZP in ZVCP? (Katarina Krapež) – 20/28-29/por
Obveščanje uporabnikov cest o varnosti cestnega omrežja (Mitja
Kocmut, Boštjan Koritnik) – 23/II–VIII/pril
Individualizirani omejevalni ukrepi v pravnem redu Republike Slovenije (Igor Vuksanović) – 26/II–VIII/pril
Več varnosti na cesti (Katarina Krapež) – 26/38/prik
Zagotovitev varnosti pri delu – 27/II-III/pod
Ad hoc: 9/11 (Vesna Bergant Rakočević) – 46/33/č
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varstvo konkurence
glej konkurenčno pravo

varstvo okolja
glej pravo varstva okolja

varstvo osebnih podatkov
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Ugotavljanje identitete domnevnega storilca kaznivega dejanja s
strani policije (Nataša Brenk) – 1/10–12/č
Razmerje med varstvom osebnih podatkov in svobodo medijev
(Mojca Komac) – 3-4/26-27/sp
Zbirke biometričnih značilnosti v EU (Gregor Janc) – 6/16–19/č
Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih podatkov
in vzpostavitev družbe nadzora (Petra Bard, prevedel Boštjan
Koritnik) – 11/13-14/č
Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu (Jasna
Rupnik) – 14/20/vo
Uporaba »brezplačnih« spletnih storitev (Benjamin Lesjak) –
19/28/por
Preslikavanje svojih osebnih podatkov kot del pravice do zasebnega življenja (Andreja Tratnik) – 20/27-28/sp
Nepriklicni register (Jernej Dirnbek) – 26/13-14/č
Privolitev posameznika v kontekstu neposrednega trženja (Jelena
Burnik) – 28/10-11/č
Nasmehnite se! Snema vas Google! (Maja Lubarda) –
29-30/17-18/č
Zloraba osebnih podatkov v organizaciji zasebnega sektorja za
namen pridobitve javnega pooblastila (Ferdinand Šteharnik)
– 29-30/22/mo
Pravica do vpogleda v kazenski spis po ZKP in pravica dostopa
do informacij javnega značaja po ZDIJZ (Mateja Špes) –
31-32/20–22/č
Neželeno telefonsko trženje – cold calling (Judita Dolžan) –
33/14–16/č
Poizvedovanje o dolžniku za izterjavo denarne terjatve v izvršilnem postopku (Nina Guzej) – 35/16-17/č
Varstvo osebnih podatkov in izzivi evropskega prava (Andreja
Tratnik) – 42/22/por
Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so meje?
(Andreja Mrak) – 42/30-31/prik
Problem identifikacije udeležencev elektronske komunikacije
(Rosana Lemut Strle) – 47/10–13/č

varstvo potrošnikov
glej potrošniki

Varuh človekovih pravic
Javno-zasebno partnerstvo na področju preprečevanja mučenja
(Ivan Šelih) – 2/15-16/č
Pridržanje oseb z motnjami v duševnem zdravju (Jure Markič) –
16-17/6-7/č
Največ težav v pravosodju (Katarina Krapež) – 28/29/por
Varuhova nova spletna preobleka (Katarina Krapež) – 28/38/prik
Quo vadis, ombudsman? (Aleš Butala) – 49-50/16-17/č

Velika Britanija
Začasna omejitev svobode v okviru boja proti terorizmu (Dominika Švarc) – 10/26-27/sp
Razlikovanje med vojaki glede veljavnosti EKČP ni upravičeno
(Jan Jeram) – 21/26/sp
Zaupnost odnosa z zdravnikom velja tudi v zaporu (Andreja Tratnik) – 24-25/32/sp
Nepriklicni register (Jernej Dirnbek) – 26/13-14/č
Prepoved neposrednih poletov s Severnim Ciprom (Beti Hohler)
– 34/28/sp

vera
Nezavezujoče: (Slovenski) paradoks: referendumi so nedemokratični (Andraž Teršek) – 1/33/č
Spet o naglavnih pokrivalih (Dean Zagorac) – 2/25/sp
Narava in pomen konkordata (Jaka Pengov) – 31-32/23-24/č
Križ čez križe (Andreja Tratnik) – 44/26/sp

Vlada Republike Slovenije
»Prespani paragrafi« (Marijan Pavčnik) – 3-4/3/uv
Prenovljeno vladno spletišče (Katarina Krapež) – 11/98/prik
Prazna malha? (Matej Tomažin) – 11/94/č
Za učinkovito ESČP (Katarina Krapež) – 21/32/por
Vladna pomoč zadolženim (Katarina Krapež) – 28/32/por

V

Krizni krediti že septembra (Katarina Krapež) – 31-32/40/por
Zapor – poraz? (Dragan Petrovec) – 34/3/uv
Paragraf: Med pravom in politiko (Alenka Leskovic) – 47/33/č
Predlagam Vladi (Irena Vovk) – 48/38/prik

vodno pravo
Obligatornost odločb in stališč Ustavnega sodišča (Adrijana Viler
Kovačič) – 7-8/12–14/č
The International Water Law Collection (5 zvezkov) (Irena Vovk) –
42/30/prik

vojska
glej tudi Nato
Wired for War (Kristina Božič) – 12/29/prik
Ureditev statusa vojaških diplomatskih predstavnikov RS (Andrej
Kavar, Vasilka Sancin) – 18/15–17/č
Razlikovanje med vojaki glede veljavnosti EKČP ni upravičeno
(Jan Jeram) – 21/26/sp
Domestic Deployment of the Armed Forces: Military Powers, Law
and Human Rights (Katarina Krapež) – 37/30/prik

volitve
Volitve poslancev narodnih skupnosti v Državni zbor – 3-4/22/sp
Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah v organe KGZS –
3-4/22/sp
Volitve v organe neprofitne organizacije (Mojca Beliš) –
6/24-25/mo
Pravice slovenskih državljanov kot evropskih državljanov v praksi
(Maja Brkan) – 11/68–70/č
Pravni okvir elektronskih glasovalnih naprav (Mitja Podpečan) –
11/83/sp
Negativna volilna kampanja kot kršitev pravice do zasebnosti?
(Andreja Tratnik) – 19/26-27/sp
Spletni pripomoček za volitve v EP (Katarina Krapež) –
19/38/prik
Prepoved političnih strank (Dominika Švarc) – 27/24/sp
Pravni zapleti v postopku volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač)
– 40-41/21-22/č
Ustava in volitve (Andreja Tratnik) – 43/17/por

vrednostni papirji
Podjetja se predstavijo (Matej Tomažin) – 3-4/34/č
»Borza ni le gospodarska družba …« (Matija Damjan) – 6/6-7/č
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje (Špela Cirer) –
7-8/19–21/č
Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – 10/II-III/erar
Zlata delnica kot ovira prostega pretoka kapitala (Renata Zagradišnik) – 11/47-48/č
Ko delnicam napovejo smrt (Robert Kleindienst) – 13/34/č
Navidezna borzna povezava (Robert Kleindienst) – 16-17/42/č
Novi lastnik, nova energija (Matej Tomažin) – 18/34/č
Obdavčitev prejemkov delničarjev in nadzornih organov –
20/I–III/pod
Pomanjkanje transparentnosti (Matej Tomažin) – 26/34/č
Koliko Madoffov si lahko privošči Slovenija? (Jure Mikuž) –
27/34/č
Trgovanje z delnicami izdajatelja pod vplivom ZFPPIPP (Andrej
Šercer) – 28/6–9/č
So res krivi bratje Lehman? (Robert Kleindienst) – 28/34/č
Ravnanje odgovornih oseb delniških družb v lasti RS pri upravljanju kapitalskih naložb (Ferdinand Šteharnik) –
29-30/23/mo
Menica v slovenski sodni praksi (Meta Ahtik) – 35/9–11/č
Ne tako hitro! (Sandi Kodrič) – 35/34/č
Zunajsodna prodaja ali »zadržanje« zastavljenih vrednostnih
papirjev (Miha Šlamberger) – 39/6-7/č
Odškodninska odgovornost prevzemnika, ki ne da ponudbe za
odkup delnic – 39/23-24/sp
Izkrivljanje konkurence zaradi neenakih pravil (Sandi Kodrič) –
39/34/č
Malim delničarjem kaže bolje (Matej Tomažin) – 40-41/38/č
Zgolj premestitev bi bila napačen signal (Sandi Kodrič) –
43/9-10/č
Krepitev notranjega trga, vendar za kakšno ceno? (Sandi Kodrič)
– 43/34/č
Visoko tveganje visoke bonitete (Peter Merc) – 45/6–8/č
Okrevanje, toda ne popolno (Matej Tomažin) – 45/34/č
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Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Odškodnina za posamezne oblike in za celotno nepremoženjsko
škodo – 1/24-25/sp
Zamudna sodba – prejudicialno pravno razmerje – 1/25-26/sp
Vpis sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja – znatni interes za hitro odločitev registrskega
organa – 2/22–24/sp
Sojenje v nenavzočnosti – opravičilo izostanka – 3-4/23-24/sp
Načelo kontradiktornosti – izvajanje listinskih dokazov –
3-4/24–26/sp
Kaznivo dejanje protipravnega zavzetja nepremičnine – 5/22-23/sp
Dolžnost sklenitve najemne pogodbe za stanovanje – spremenjene okoliščine in višina najemnine – 6/22–25/sp
Žaljiva obdolžitev – dokazno breme in načelo iskanja materialne
resnice – 6/25-26/sp
Pravočasno uveljavljanje napak v zvezi z oporoko (Mateja Böhm)
– 7-8/21-22/č
Stroški izvršitelja – 7-8/29/sp
Pogoji za izdajo zamudne sodbe – nedovoljena razpolaganja
strank – 7-8/29-30/sp
Imisije – stvarnopravno in obligacijskopravno varstvo –
7-8/30–32/sp
Izbrisna tožba – absolutno nična sodba – 7-8/32–34/sp
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – sklepčnost tožbe –
7-8/34-35/sp
Pravica do obrambe – zaslišanje obremenilne priče –
9/20–23/sp
Kršitev pravice do obrambe – zavrnitev dokaznega predloga –
10/21–23/sp
Implementacija procesnih uredb v slovenskem pravu in praksi
slovenskih sodišč (Nina Betetto) – 11/29–31/č
Odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove – medicinska
napaka – 11/80-81/sp
Ponarejanje listin – zakonski znaki kaznivega dejanja –
11/81-82/sp
Enoten postopek zoper več obdolžencev – zaslišanje obdolženca
kot priča – 12/22/sp
Preklic oporoke – 12/22-23/sp
Pogodbena odškodninska odgovornost – odtujitev stvari, dane v
najem – 12/23–25/sp
Zastaranje kazenskega pregona – 13/20-21/sp
Pravica do pisemske tajnosti – 13/21–23/sp
Kaznivi dejanji razžalitve in žaljive obdolžitve – zavrnitev dokaznih
predlogov obrambe – 14/22–24/sp
Načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku – presoja pravnomočnosti – 15/22-23/sp
Odškodninska odgovornost šole – razlaga določbe 82.a člena
ZOFVI in drugega odstavka 49. člena ZZ – 15/23-24/sp
Zaslišanje mladoletnega oškodovanca – zahteva obdolženca za
zaslišanje – 15/24–26/sp
Pravica do objave popravka – 16-17/29-30/sp
Prodajna stojnica kot avtorsko delo – koncept konstitutivnih prenosov materialnih avtorskih pravic – 16-17/30-31/sp
Stroški vzdrževanja železniških zapornic in polzapornic na nivojskih prehodih – 16-17/31-32/sp
Obrazloženost ugovora zoper sklep o izvršbi – dokazno breme
glede negativnih dejstev – 18/21-22/sp
Omejitve avtorske pravice – citiranje glasbenega avtorskega dela
– 18/22-23/sp
Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe stvari – zavezanec za
plačilo – 19/23/sp
Razžalitev dobrega imena in časti – pravica do svobode izražanja – 19/23–25/sp
Sporazum o mednarodni pristojnosti – prorogirana pristojnost –
dopustnost derogacije – 20/22-23/sp
Obnova postopka – pravdna sposobnost – 20/24–26/sp
Garancija – jamčevanje za stvarne napake – izbira med alternativnimi obveznostmi – 21/20-21/sp
Dogovor o skupni gradnji – ustanovitev etažne lastnine –
22/21–23/sp
Zavrnitev prijave znamke TELEKOM – 22/23-24/sp
Škoda zaradi neupravičenega zastopanja – valutna klavzula –
23/21-22/sp
Uporaba CMR v zvezi s pod-podprevozno pogodbo – regres za
izplačano odškodnino zaradi izgube blaga – 23/22–24/sp
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju – nedopusten nagib
– 24-25/24-25/sp
Odškodninska odgovornost bolnišnice – pojasnilna dolžnost –
24-25/25-26/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2009

Jezik v postopku – pravica do prevajanja – 24-25/26-27/sp
Hitri postopek o prekršku – prekoračitev zahtevka iz obdolžilnega predloga – 26/20-21/sp
Opredelitev stikov starša z otrokom – 26/21-22/sp
Predelava arhitekturnega avtorskega dela – pravica do spoštovanja dela – 27/21-22/sp
Ničnost pogodbe – prenovitev – 28/20/sp
Prekoračitev obtožbe – sprememba obtožbe – 28/20-21/sp
Prepovedan prehod čez državno mejo – poskus – 28/21–23/sp
Procesno vodstvo glavne obravnave – dokazni sklep – 28/23/sp
Zastaranje terjatve ugotovljene v notarskem zapisu –
29-30/21-22/sp
Spolna zloraba slabotne osebe – 29-30/22-23/sp
Zastaranje – dediščinska tožba – lastninska tožba –
29-30/23-24/sp
Ponovna odpoved delovnega razmerja iz istega poslovnega razloga – sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – 31-32/27-28/sp
Spor o pristojnosti – sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva – 31-32/28-29/sp
Ničnost zavarovalne pogodbe – neresničnost ali nepopolnost prijave – 31-32/29-30/sp
Odškodninska odgovornost zaradi poškodbe okolja – izkop gramoza – 31-32/30–33/sp
Zloraba bančne kartice – goljufija – 33/25-26/sp
Javni uslužbenci – direktno sodno varstvo pri prenehanju delovnega razmerja za določen čas – 33/26-27/sp
Pravica do obrambe – 34/24-25/sp
Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist – vsebina odločitve drugostopenjskega sodišča – 34/25-26/sp
(Ne)usklajen predlog sprememb zakona (Katarina Krapež) –
34/32/por
Izvrševanje kazni zapora – 35/21–23/sp
Izvajanje dokazov v korist obdolženca – navzočnost pri preiskovalnih dejanjih – 35/23-24/sp
Bistvena kršitev določb kazenskega postopka – branje izvedenskega mnenja – 36/19/sp
Sklep o priporu – obrazložitev glede utemeljenega suma –
36/20-21/sp
Prevozništvo – objektivna odgovornost obratovalca delodajalca –
36/21-22/sp
Pravica do sodnega varstva – kršitev pravice člana društva –
37/20/sp
Zavarovalniška goljufija – poskus – pripravljalno dejanje –
37/20-21/sp
Finančni leasing – povrnitev škode zaradi razveze pogodbe –
37/21–23/sp
Sprememba pravne opredelitve kaznivega dejanja zunaj glavne
obravnave – tatvina registrskih tablic – 38/21–23/sp
Odškodninska odgovornost prevzemnika, ki ne da ponudbe za
odkup delnic – 39/23-24/sp
Privilegij zoper samoobtožbo – klic obdolženca na operativno
komunikacijski center – 40-41/24-25/sp
Začasna odredba – prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi –
40-41/25-26/sp
Preprosto ni res (Marko Šorli) – 42/22/odm
Nujno sosporništvo – pasivna legitimacija – 42/25-26/sp
VS dopustilo revizijo (Irena Vovk) – 42/32/por
Odgovor na demanti Marka Šorlija (Katja Šugman Stubbs) –
43/19/odm
Časovna veljavnost kazenskega zakona – uporaba milejšega
zakona – grdo ravnanje – ogrožanje varnosti – 43/21-22/sp
Nasilništvo – nasilje v družini – spravljanje v podrejen položaj –
43/22–24/sp
Pravica do pritožbe – 44/18-19/sp
Grdo ravnanje – ogrožanje varnosti – nasilništvo – 44/19–22/sp
Varstvo konkurence – usklajeno delovanju pri zvišanju cen električne energije – 45/24–27/sp
Nujno sosporništvo – spor o nedeljivih stvarnih pravicah –
46/24–26/sp
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – vročitev sklepa o
priporu – 47/23/sp
Res iudicata – 47/23–25/sp
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga –
direktor – 48/20-21/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga – pisno opozorilo delavcu – 48/21-22/sp
Prenos hipoteke od cedenta na cesionarja – vknjižba hipoteke –
49-50/28-29/sp
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Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – huda telesna
poškodba iz malomarnosti – 49-50/29-30/sp

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Nestrinjati se dostoj(anstve)no (Vesna Bergant Rakočević) –
14/6/č
Spet bližje vladavini močnejšega (Kristina Božič) – 22/26/sp
Vrhovno sodišče ZDA Iraku priznalo imuniteto pred ameriškimi
sodišči (Vasilka Sancin) – 24-25/33-34/sp
K osnutku ZKP-1: Sporazum o priznanju krivde (Primož Gorkič)
– 34/20–22/č

vrnitev v prejšnje stanje
Neupravičen razlog za vrnitev v prejšnje stanje – 42/III/pod

vročanje
Vročilo sklepa o zasegu denarnega dobroimetja (Vlado Balažic)
– 9/19/vo
Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno
varstvo z odmero sodnih taks (Petra Čas, Polona Kovač,
Nuša Orel) – 21/II–VII/pril
Objava dokumentov na portalu e-uprava (Vinko Skale) –
24-25/20/č
Vročanje zunajsodnih pisanj zunaj sodnega postopka (Katarina
Vatovec) – 26/24-25/sp

vzročna zveza
Kritika teorije o adekvatni vzročnosti in dileme novejše sodne
prakse (Vesna Bergant Rakočević) – 3-4/II–VIII/pril
Presoja vzročne zveze pri opustitvenih ravnanjih (Katja Šorli
Peternel) – 49-50/20-21/č

Z

V–Z

Pogoji za izdajo zamudne sodbe – nedovoljena razpolaganja
strank – 7-8/29-30/sp

zasebnost
The Future of Reputation: Gossip, Rumor and Privacy on the
Internet (Katarina Krapež) – 7-8/38/prik
Zasebnost na delovnem mestu – jo imamo ali ne, naj jo imamo
ali ne? (Nataša Pirc Musar) – 9/3/uv
Preiskovanje komunikacijske zasebnosti (Hinko Jenull) –
10/15–17/č
Evropski konkurenčnopravni postopki in varstvo zasebnosti (JeanChristophe Puffer-Mariette, prevedel Boštjan Koritnik) –
11/42–44/č
Zakaj potrebujemo zasebnost? (Klemen Mišič) – 12/12-13/č
Negativna volilna kampanja kot kršitev pravice do zasebnosti?
(Andreja Tratnik) – 19/26-27/sp
Preslikavanje svojih osebnih podatkov kot del pravice do zasebnega življenja (Andreja Tratnik) – 20/27-28/sp
Pravica javnih oseb do zasebnosti in lastne podobe (Maja
Smrkolj) – 23/16–18/č
Legitimnost poseganja v posameznikovo zasebnost (Sandra
Vesel) – 24-25/31/sp
Nasmehnite se! Snema vas Google! (Maja Lubarda) –
29-30/17-18/č
Zlonamerni programi tipa Bundestrojaner kot preiskovalno orodje
(Liljana Selinšek) – 33/19-20/č
Prisilna izginotja – med protipravnim odvzemom prostosti ter
hudodelstvom zoper človečnost (Luka Kremžar) –
36/14–16/č
Osebnostne pravice proti internetni anonimnosti (Rosana Lemut
Strle) – 38/13–15/č
Posredovanje zasebnih e-sporočil tretjim osebam (Irena Vovk) –
40-41/26/mo
Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so meje?
(Andreja Mrak) – 42/30-31/prik

zadruge
Tretja novela Zakona o zadrugah za večjo privlačnost te organizacijske oblike (Franci Avsec, Primož Žerjav) – 44/10-11/č

zagovornik načela enakosti
Problem (ne)pristranskosti in (ne)odvisnosti zagovornika načela
enakosti (Neža Kogovšek) – 14/14-15/č
Nov dan, nov korak, novo upanje (Neža Kogovšek) – 48/3/uv

zahteva za varstvo zakonitosti
glej pravna sredstva

zakonodaja
glej tudi zakonodajni postopek
Nomotehnične smernice (Albin Igličar) – 10/29/prik
The Regulatory Response to the Financial Crisis (Katarina Krapež) – 23/30/prik
Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal
Responses (Katarina Krapež) – 24-25/38/prik
Simplicitas legibus amica (Janez Kranjc) – 27/32/č
Za boljšo pripravo predpisov (Katarina Krapež) – 27/38/prik
Dvojna pravna podlaga za dodelitev finančnih prispevkov (Katarina Vatovec) – 36/22-23/sp
Oboedientia est legis essentia (Janez Kranjc) – 37/32/č
Ius-info na Hrvaškem (Katarina Krapež) – 38/38/prik
Nagrajevalni zakonik (Matjaž Ambrož) – 40-41/33/zap
Delegirana zakonodaja in parlamentarizem v sodobnih evropskih
državah (Albin Igličar) – 45/30-31/prik
Ali je ZDZdr zakon iz 376. člena KZ-1? (Zlatko Dežman) –
46/VI–VIII/pril
Na prelomu (Hinko Jenull) – 49-50/3/uv

zakonodajni postopek
»Prespani paragrafi« (Marijan Pavčnik) – 3-4/3/uv
Zapostavljene prioritete v naši državni upravi (Slobodan Rakočević) – 3-4/6-7/č
Državni svet in odložilni veto (Ivan Kristan) – 7-8/14–16/č
Kako do boljših lokalnih predpisov (Maja Lukan Lapornik) –
16-17/23-24/č
Temeljna vodila oblikovanja predloga zakona (Miro Cerar) –
24-25/12–14/č
Mora cogitationis diligentia est (Janez Kranjc) – 46/32/č

zamudna sodba
Zamudna sodba – prejudicialno pravno razmerje – 1/25-26/sp

zavarovalništvo
Premije PDPZ in priznavanje olajšav – 2/III/erar
Posredovanje podatkov o stalnem prebivališču zavarovalnici (Katarina Krapež) – 2/24/mo
Dedovanje sredstev v okviru PDPZ (Darja Golob Koritnik) –
6/21/vo
Povračilo stroškov spremembe spola (Dean Zagorac) – 6/27/sp
Komentar Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Marko
Pavliha) – 6/30-31/prik
Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje za javne uslužbence – 12/I/erar
Posredovanje cenzorskih mnenj odvetnikom (Katarina Krapež) –
12/24/mo
Prestop k drugemu izvajalcu PDPZ (Darja Golob Koritnik) –
15/22/vo
Zavarovanje bančnih garancij (Miran Jus) – 16-17/11-12/č
Ohranitev pravic kolektivnega PDPZ pri novem delodajalcu (Darja
Golob Koritnik) – 20/20/vo
Lastniki in kolektivno PDPZ (Darja Golob Koritnik) – 22/20/vo
Ničnost zavarovalne pogodbe – neresničnost ali nepopolnost prijave – 31-32/29-30/sp
Zavarovalniška goljufija – poskus – pripravljalno dejanje –
37/20-21/sp
Zavarovalništvo na trgu (Jan Jeram) – 42/18-19/por
Posredovanje zdravstvenih podatkov pri najemu kredita (Irena
Vovk) – 44/18/mo
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in premija kot
dodatek k plači (Nataša Belopavlovič) – 48/19/vo

zavarovanje terjatev
glej hipoteka

zavodi
Konflikt interesov direktorja javnega zavoda pri sklenitvi odplačne
pogodbe (Mojca Beliš) – 9/21/mo
Odškodninska odgovornost šole – razlaga določbe 82.a člena
ZOFVI in drugega odstavka 49. člena ZZ – 15/23-24/sp
Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb javnega zavoda v
postopku za izvedbo javnega naročila (Mojca Beliš) –
21/20/mo
Gasilski dom za poklicno gasilsko enoto (Mitja Kocmut) –
33/23/vo
Objava zapisnikov sveta zavoda (Katarina Krapež) – 35/22/mo
Snemanje telefonskih pogovorov (Katarina Krapež) – 36/21/mo
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Z

Notranja revizija v javnem zavodu (Katarina Krapež) – 37/21/mo
Javni zavodi med trgom in javno službo (Natali Gak) –
43/14-15/por
Ravnanje odgovorne osebe, ki sodeluje v projektu v nasprotju s
pravili projekta (Ferdinand Šteharnik) – 45/27/mo
Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb ministrstva in javnega
zavoda (Ferdinand Šteharnik) – 48/21/mo

zbornice
glej tudi odvetništvo
Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah v organe KGZS –
3-4/22/sp
Stvarno upravičen oz. razumen razlog, za dodatno neenakost
med reprezentativnimi zbornicami ni razviden – 18/20/sp
Pridobitev statusa pravne osebe kot bistven del svobode združevanja – 22/21/sp
Spletna stran o gospodarski krizi (Katarina Krapež) – 36/38/prik
Ravnanje odgovorne osebe civilnega združenja (Žarko Stevanović) – 45/26/mo

zdravstveno zavarovanje
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Posredovanje podatkov o napotitvah pacienta (Katarina Krapež)
– 35/22-23/mo
Razkritje človeškega genoma – podlaga za komercialno evgeniko in zlorabo genskih informacij v sodobni družbi? (Nina
Mišetić) – 35/II–VIII/pril
Neupoštevanje pravnega reda EU s strani slovenskega sodišča
in problem neposredovanja predhodnih vprašanj (Anže
Erbežnik) – 37/10–12/č
Ali je podatek o zavezancu za prispevek res pomemben? (Irena
Vovk) – 38/21/mo
Altruism Reconsidered – Exploring New Approaches to Property
in Human Tissue (Irena Vovk) – 39/30/prik
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Irena Vovk) –
42/38/prik
Zdravstvena reforma (Irena Vovk) – 44/32/por
Zbiranje podatkov o izidu zdravljenja z OBMP (Irena Vovk) –
45/25/mo
Primer Nekrep – lekcija za zdravnike in pravnike (Špelca
Mežnar) – 49-50/11-12/č
Ugotavljanje ogroženosti otrok in odraslih v primerih družinskega
nasilja (Irena Vovk) – 49-50/30/mo

glej socialna varnost

Združene države Amerike
zdravstvo
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Pridobivanje osebnih podatkov za znanstveno-raziskovalne namene (Katarina Krapež) – 6/26/mo
Pridobivanje originalnih zdravniških izvidov (Katarina Krapež) –
7-8/34/mo
Računi, ki jih izdajajo zobozdravniki – 10/I–II/erar
Odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove – medicinska
napaka – 11/80-81/sp
Zdravstveni sistem v nasprotju s pravom EU (Matej Avbelj) –
11/84/sp
Pharmaceuticals, Biotechnology and the Law (Katarina Krapež) –
11/90/prik
O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v zdravstvu (Damjan Korošec) – 12/6–8/č
Choosing Life, Choosing Death: The Tyranny of Autonomy in
Medical Ethics and Law (Katarina Krapež) – 12/30/prik
Posredovanje podatkov umrle pacientke CSD (Katarina Krapež) –
13/23/mo
Do kam naj seže zdravniški molk? (Andreja Tratnik) –
15/27-28/sp
Pridržanje oseb z motnjami v duševnem zdravju (Jure Markič) –
16-17/6-7/č
Posredovanje originalnih rentgenskih posnetkov (Katarina Krapež)
– 16-17/32/mo
Pravno varstvo staršev v postopku odvzema in shranjevanja matičnih celic iz popkovnične krvi novorojenčka (Nataša Barlič)
– 18/13-14/č
Pridobivanje osebnih podatkov o zaposlenih v zdravstvenem
domu s strani odvetnika (Katarina Krapež) – 19/24/mo
Ustava in možganska smrt (Vladko Began) – 21/11-12/č
Seznanitev staršev z otrokovo zdravstveno dokumentacijo (Katarina Krapež) – 21/21/mo
Lekarne ostajajo izključna domena farmacevtov (Matej Avbelj) –
21/22-23/sp
Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic (Katarina Krapež) –
22/22/mo
Odškodninska odgovornost bolnišnice – pojasnilna dolžnost –
24-25/25-26/sp
Zaupnost odnosa z zdravnikom velja tudi v zaporu (Andreja Tratnik) – 24-25/32/sp
Interrogations, Forced Feedings, and the Role of Health Professionals: New Perspectives on International Human Rights,
Humanitarian Law and Ethics (Katarina Krapež) –
24-25/38/prik
Razkrivanje osebnih podatkov umrlih pacientov (Katarina Krapež)
– 26/21/mo
Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor pri
ocenjevanju postopkov zdravljenja (Mojca Beliš) – 27/21/mo
Seznanitev z dokumentacijo, nastalo v okviru internega strokovnega nadzora (Katarina Krapež) – 28/23/mo
Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem (Andreja Mrak) –
29-30/34-35/prik
Pridobivanje in druga obdelava podatkov v okviru Mreže javne
zdravstvene službe (Katarina Krapež) – 31-32/32-33/mo
Clinical Responsibility (Katarina Krapež) – 31-32/38/prik
Zakon o duševnem zdravju: problemi v praksi (Andrej Žmitek) –
33/6–9/č

glej tudi Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Ali želite, da vam sodi računalnik? (Aleš Završnik) – 12/3/uv
Forty Studies that Changed Criminal Justice (Katarina Krapež) –
13/30/prik
Kako to delajo Američani? (Janko Marinko) – 16-17/II–VI/pril
Problem-Solving Courts: Justice for the Twenty-First Century?
(Katarina Krapež) – 24-25/38/prik
Nepriklicni register (Jernej Dirnbek) – 26/13-14/č
Koliko Madoffov si lahko privošči Slovenija? (Jure Mikuž) –
27/34/č
Pogum za upanje: Misli o obnovi ameriškega sna (Aleš Završnik)
– 31-32/37/prik
Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov (Dominika Švarc) – 37/16–18/č
Direct Democracy and the Courts (Katarina Krapež) –
38/30/prik
Visoko tveganje visoke bonitete (Peter Merc) – 45/6–8/č

Združeni narodi
glej Organizacija Združenih narodov

zemljišče
glej nepremičnine

zemljiška knjiga
Prepoved odtujitve in obremenitve v praksi (Nina Scortegagna) –
1/14-15/č
Številka parcele in identifikator stavbe pri zemljiškoknjižnem
dovolilu (Renato Vrenčur, Slađana Mrkonjić) – 2/19-20/vo
Izbris časovno omejenih pravic iz zemljiške knjige (Nina Scortegagna) – 6/12-13/č
Izbrisna tožba – absolutno nična sodba – 7-8/32–34/sp
Je varstvo kupcev stanovanj res preveč enosmerno? (Nadija
Jablanšček Šuler) – 9/11-12/č
Vpis etažne lastnine pri kupcu solastninskega dela stavbe (Miha
Šlamberger) – 9/18-19/vo
Oznaka stavbne pravice pri delitvi parcele (Miha Šlamberger) –
10/20-21/vo
Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi (Slađana Mrkonjić) –
13/30-31/prik
Načelo formalnosti v zemljiškoknjižnem postopku – presoja pravnomočnosti – 15/22-23/sp
Vpis v zemljiško knjigo brez kupoprodajne pogodbe (Slađana
Mrkonjić) – 18/18-19/vo
Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine? (Miha Šlamberger) – 20/14–17/odm
Javno dobro kot lastnik v listu B (Miha Šlamberger) –
22/19-20/vo
Ureditev predznambe v avstrijskem pravu (David Vogrinec) –
27/12-13/č
Kaj je narobe s pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim? (Vesna Sodja) – 29-30/15-16/č
Rok in aktivna legitimacija za izbrisno tožbo (sodelavec Pravne
prakse) – 34/23-24/vo
Začasna odredba – prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi –
40-41/25-26/sp
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Vpis in izbris v enem zemljiškoknjižnem predlogu (Slađana Mrkonjić) – 45/21-22/vo
Vpis etažne lastnine (Miha Šlamberger) – 46/20/vo
Prenos hipoteke od cedenta na cesionarja – vknjižba hipoteke –
49-50/28-29/sp

zgodovina
Izročilo pravne znanosti (Albin Igličar) – 5/30-31/prik
Predsodki iz pravne zgodovine (1) (Katja Škrubej) – 11/88/č
Predsodki iz pravne zgodovine (2) (Katja Škrubej) – 12/27/č
Predsodki iz pravne zgodovine (3) (Katja Škrubej) – 13/28/č
Predsodki iz pravne zgodovine (4) (Katja Škrubej) – 14/29/č
Predsodki iz pravne zgodovine (5) (Katja Škrubej) – 16-17/35č
Predsodki iz pravne zgodovine (6) (Katja Škrubej) – 18/29/č
Predsodki iz pravne zgodovine (7) (Katja Škrubej) – 19/29/č
Predsodki iz pravne zgodovine (8) (Katja Škrubej) – 20/29/č
Nemške ustave od 1871 do 1949 – Ob 60-letnici nemške zvezne ustave (Janez Kranjc) – 21/28-29/por
Predsodki iz pravne zgodovine (9) (Katja Škrubej) – 21/29/č
Predsodki iz pravne zgodovine (10) (Katja Škrubej) – 22/29/č
Z obrobja postave: Odgovornost države in lokalnih skupnosti za
simbole (Tomaž Pavčnik) – 24-25/41/č
Pravni vidik revolucije med NOB (Ivan Kristan) – 42/11-12/č
Bolivijski dnevnik (Aleš Završnik) – 42/29/prik
Pitamic, Kristan in revolucija (Marijan Pavčnik) – 43/13/odm
Pitamic, Kristan in revolucija (Ivan Kristan) – 45/20/odm
Še poslednjič o Kristanovi revoluciji (Marijan Pavčnik) – 46/15/odm
»Kristanova revolucija?« (Ivan Kristan) – 49-50/25/odm

znamka
glej industrijska lastnina

Predstavitve spletnih strani
Leto ustvarjalnosti in inovacij: <www.create2009.europa.eu>
– 1/38
Evropska digitalna knjižnica: <www.europeana.eu> – 2/38
Poklicno in zaposlitveno e-svetovanje:
<http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx> –
3-4/38
Kako dobiti največ za vaš denar: <http://cekin.si> – 5/38
Spletni koledar dogodkov v organizacijah EU:
<http://europa.eu/eucalendar> – 6/38
Spletni register društev, strank in ustanov v Sloveniji:
<www.mnz.gov.si> – 7-8/46
Prenovljeno sodno spletišče: <www.sodisce.si> – 9/38
Kje je najbližji bankomat?: <www.bankomati.net> – 10/38
Prenovljeno vladno spletišče: <www.vlada.si> – 11/98
Kaj je odprto?: <www.odpiralnicasi.com> – 12/38
Čezmejni evropski projekti:
<http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfres
co/faces/jsp/browse/browse.jsp> – 13/38
Ustavno sodišče na spletu: <www.us-rs.si> – 14/38
Ministrstvo za pravosodje in minister na Facebooku – 15/38
Čezmejno podjetništvo v EU:
<http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_sl.ht
m> – 16-17/46
Spletni center za javno-zasebno partnerstvo:
<http://pppforum.si> – 18/38
Spletni pripomoček za volitve v EP: <www.euprofiler.eu> –
19/38
Vključevanje, kot ga vidi in razume EU:
<www.integration.eu> – 20/38
Glas proti diskriminaciji:
<www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/
spregovori_proti_diskriminaciji> – 21/38
Najvestnejši poslanci v preteklem mandatu:
<www.openeurope.org.uk> – 22/38
Kemikalije na spletu: <www.kemijskovaren.si>,
<http://info.kemikalije.org> in <www.kemijska-varnost.si>
– 23/38

Z–Ž

znanost
Nezavezujoče: Znanost kot hudičev advokat? (Andraž Teršek) –
20/33/č
Nezavezujoče: Za enotno znanost 21. stoletja (Andraž Teršek) –
26/33/č
Razkritje človeškega genoma – podlaga za komercialno evgeniko in zlorabo genskih informacij v sodobni družbi? (Nina
Mišetić) – 35/II–VIII/pril
Red diskurza (Benjamin Flander) – 38/28-29/zap
Arhiv Republike Slovenije (Irena Vovk) – 39/38/prik

Zveza društev pravnikov Slovenije
Priznanja in nagrade za leto 2009 – 40-41/6–8/por

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije
glej društva

Zvezna republika Jugoslavija
Prva sodba za srbska hudodelstva na Kosovu (Miša ZgonecRožej) – 10/27-28/sp

Ž
živali
Ad hoc: Pogled na kosti (meso in kri) (Vesna Bergant Rakočević) – 16-17/41/č
Svoboda izražanja v imenu živali (Andreja Tratnik) – 28/25-26/sp
Zavetišče za živali (Katarina Krapež) – 29-30/42/prik

Portal člankov o EU: <www.presseurop.eu> – 24-25/46
Več varnosti na cesti: <www.varna-pot.si> – 26/38
Za boljšo pripravo predpisov: <www.e-participacija.si> –
27/38
Varuhova nova spletna preobleka: <www.varuh-rs.si> –
28/38
Zavetišče za živali: <www.zavetisce-ljubljana.si>,
<www.zavetisce-horjul.net> – 29-30/42
Amnesty International na spletu: <www.amnesty.si> –
31-32/46
Bogat arhiv medijskih vsebin EU:
<http://ec.europa.eu/avservices> – 33/38
Blog o konkurenčnem pravu: <http://www.ippantitrust.blogspot.com/> – 34/38
Portal za večjo zaposljivost mladih: <www.talentiran.si> –
35/38
Spletna stran o gospodarski krizi: <http://kr-og.sta.si> –
36/38
Nadgrajeni portal za inovativne: <www.imamidejo.si> –
37/38
Ius-info na Hrvaškem: <www.iusinfo.com.hr> – 38/38
Arhiv Republike Slovenije: <www.arhiv.gov.si> – 39/38
Portal Europa – uradno spletišče Evropske unije:
<http://europa.eu> – 40-41/42
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: <www.zzzs.si>
– 42/38
Iščem znanje: <www.iscemznanje.si> – 43/38
Slovar Laboratorija za telekomunikacije (LTFE):
<slovar.ltfe.org>, <www.ltfe.org> – 44/38
Knjižnica EU Bookshop: <www.bookshop.europa.eu> –
45/38
Za izboljšanje razvojnega sodelovanja v Evropi:
<capacity4dev.ec.europa.eu> – 46/38
Izračun zamudnih obresti: <http://izo.sodisce.si> – 47/38
Predlagam Vladi: <www.predlagam.vladi.si> – 48/38
Upravna svetovalnica na spletu: <www.upravnasvetovalnica.si> – 49-50/35
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni: <www.dobrodelen.si> –
49-50/46
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Predstavitve domače pravne
literature na straneh PP

44

Na straneh Pravne prakse smo v letu 2008 predstavili
naslednje knjige domačih avtorjev (po abecednem
vrstnem redu avtorja knjige):
Milan Martin Cvikl: Prenovljeno pravo Evropske unije –
1/30-31
Janez Kranjc: Rimsko pravo – 2/29-30
Marijan Kocbek in Saša Prelič: Zakon o gospodarskih
družbah, ZGD-1 z novelama ZGD-1A in ZGD-1B –
2/30-31
Aleš Galič: Zakon o pravdnem postopku (ZPP) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom – 3-4/30-31
Lojze Ude in Vesna Rijavec: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili – 3-4/30-31
Marijan Pavčnik (ur.): Izročilo pravne znanosti – 5/30-31
Gordana Ristin, Tjaša Korbar in Sergej Simoniti: Zakon
o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) s komentarjem – 6/30-31
Bojan Kukec: Odvetnik in državljan pred Evropskim sodiščem za človekove pravice – 7-8/38-39
Franjo Štiblar: Svetovna kriza in Slovenci: kako jo preživeti? – 9/29-30
Franc Grad in Igor Kaučič: Ustavna ureditev Slovenije –
9/30-31
Borut Šinkovec, Katja Božič, Gordana Lalić, Mateja Tamara Fajs, Marjana Glušič in Maja Štefančič: Nomotehnične smernice – 10/29
Vida Mayr: Spregled pravne osebnosti – 10/30-31
Igor Klinar in drugi: Zbirka Sistem in politika plač v javnem sektorju – 11/89
Rado Bohinc: Korporacije – 11/90-91
Janez Breznik (ur.), Jonika Marflak in Zdenka Štucin:
Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem – 12/30-31
Mojca Pajnik: Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij – 13/29
Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur: Zemljiškoknjižno pravo
v teoriji in praksi – 13/30-31
Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa –
14/30-31
Nepremičninsko pravo – 16-17/37
Učinkovita izterjava – 16-17/38-39
Prava pot prava – 18/30-31
Petra Čas, Katja Filipčič, Zvonko Fišer, Špela Maček
Guštin, Hinko Jenull, Nuša Orel, Matej Perpar in Lilijana Selinšek: Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem – 19/30-31
Damijana Žišt: Utrinki iz življenja za rešetkami –
20/30-31
Rok Svetlič: Filozofija prava Ronalda Dworkina –
21/30-31
Vili Einspieler, Cene Grčar, Rok Lampe (ur.), Jaka Repanšek in Cvetka Žirovnik: Medijsko pravo – 22/30-31
Matej Avbelj: European Common Market and Human
Rights – 23/30-31
Anton Tomažič: Velika priložnost – 24-25/38-39
Vasilka Sancin: Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih
virov EU in njenih članic – 26/30-31
Stevan Janevski: Varstvo potrošnikov – 27/30-31
Karel Zupančič in Viktorija Žnidaršič Skubic: Dedno pravo
– 28/30-31
Jože Balažic, Urban Brulc, Blaž Ivanc, Damjan Korošec
(ur.), Katarina Kralj, Barbara Novak, Nataša Pirc Musar

in Andrej Robida: Zakon o pacientovih pravicah s
komentarjem – 29-30/34-35
Saša Prelič, Bojan Zabel, Šime Ivanjko, Peter Podgorelec in Aleš Kobal: Družba z omejeno odgovornostjo
– 31-32/38-39
Božo Grafenauer in Janez Breznik: Upravno pravo,
procesni del – Upravni postopek in upravni spor –
33/30-31
Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur: Omejitve lastninske
pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah –
35/30-31
Sabina Kajnč (ur.) in Damjan Lajh (ur.): Evropska unija
od A do Ž – 36/30-31
Vesna Rijavec (ur.), Tomaž Keresteš (ur.), Andrej Ekart
(ur.) in Gregor Danko (ur.): Civilno pravo – zbirka
predpisov – 37/30-31
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) – 39/30-31
Polona Mozetič: Zakon o kazenskem postopku (ZKP) z
navzkrižnim navajanjem zakonodaje in uvodnimi
pojasnili – 39/30-31
Kazenski zakonik (KZ-1) z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) – 39/30-31
Marijan Kocbek in Saša Prelič: Zakon o gospodarskih
družbah z novelo ZGD-1C z uvodnimi pojasnili –
40-41/34-35
Sonja Bien Karlovšek, Alenka Jerše, Klemen Mišič, Nataša Pirc Musar (ur.), Jasna Rupnik in Andrej Tomšič:
Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so
meje? – 42/30-31
Dunja Jadek Pensa: Znamka, njen ugled in varstvo –
43/30-31
Zbornik znanstvenih razprav 2009 – 44/29–31
Nika Maj: Zapornik – 44/29
Nika Maj: Iskanje izgubljenega fanta – 44/29
Šime Ivanjko, Marijan Kocbek in Saša Prelič: Korporacijsko pravo – 46/30-31
Štefan Horvat: Zakon o kazenskem postopku z novelo
ZKP-J z uvodnimi pojasnili – 47/30-31
Martina Repas: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona – 48/30
Peter Grilc, Tanja Bratina, Aleš Galič, Erik Kerševan, Mitja
Kocmut, Klemen Podobnik, Ana Vlahek in Bojan
Zabel: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem – 48/30-31
Aleksander Čičerov: Mednarodno letalsko pravo –
49-50/38-39
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A
Matej Accetto
Preureditev oblasti: Domišljijske sile prava – 6/29-30/prik
Načelo solidarnosti kot splošno načelo prava EU – 11/64-65/č
Pravice in pravno pisanje na skupnem trgu – 23/30-31/prik
Nemška razlaga evropskega prava – 27/3/uv
Evropska unija od A do Ž – 36/30-31/prik
Sodniški dialog s Sodiščem ES – 42/3/uv
Prevod: Poenotenje prava (Gyula Eörsi) – 49-50/36-37/zap

Meta Ahtik
Kako preživeti gospodarsko krizo? – 9/29-30/prik
Menica v slovenski sodni praksi – 35/9–11/č

Matjaž Ambrož
Varčno življenje – 2/28/zap
Dr. Prešeren kot promotor – 5/29/zap
Vprašanje sloga – 12/28/zap
Kaj je sreča? – 16-17/36/zap
Prava pot prava – 18/30-31/prik
Ljubezen in zločin – 24-25/37/zap
Skrb za status – 29-30/32/zap
Karkoli gre – 34/29/zap
Nagrajevalni zakonik – 40-41/33/zap
Razsežnosti Procesa – 47/29/zap

Jasmina Arnež
Potrebujemo posebno direktivo o nasilju nad ženskami –
13/27/por
Tretmanska obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj –
14/II–VIII/pril
CSD med navzkrižnimi interesi – 22/27/por

Matej Avbelj
Evropske stranpoti slovensko–hrvaških odnosov – 1/3/uv
Vinjetni spor z vidika sodne prakse Sodišča ES – 2/6-7/č
Spor o pristojnosti zaradi arbitražne izjeme po Uredbi 44/2001 –
9/25-26/sp
Zdravstveni sistem v nasprotju s pravom EU – 11/84/sp
Sodna uzurpacija ciprskega vprašanja? – 18/24-25/sp
Lekarne ostajajo izključna domena farmacevtov – 21/22-23/sp
Odnos nosilcev oblasti do prava – 33/17/č
Jesen v Bruslju – 37/8-9/č
Slovenska sodišča in postopek za predhodno odločanje –
40-41/9–12/č
Družinski zakonik, moralne eksternalije in pravni voluntarizem –
42/15-16/odm
Pravna argumentacija in izzivi moderne Evrope – 42/29/por
Že druga prepoved referenduma – 45/13-14/č

Franci Avsec
Tretja novela Zakona o zadrugah za večjo privlačnost te organizacijske oblike (skupaj s Primožem Žerjavom) – 44/10-11/č

B
Vlado Balažic
Nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih podjetij –
3-4/21-22/vo
Trajanje omejitve poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika –
5/21/vo
Čas začetka stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem – 7-8/27/vo
Vročilo sklepa o zasegu denarnega dobroimetja – 9/19/vo
Fiduciarni račun(i) stečajnega upravitelja – 10/20/vo
TRR z negativnim dovoljenim stanjem imetnika v stečajnem
postopku – 20/20/vo
Omejitev razpolaganja s sredstvi na TRR – 27/17/vo

A–B

Primož Baucon
Kritičen pogled na nekatere določbe splošnega dela slovenskega
KZ-1 – 3-4/16–18/č

Vladko Began
Ustava in možganska smrt – 21/11-12/č
Ali je članstvo v Natu sploh v skladu z Ustavo? – 27/14–16/č

Nataša Belopavlovič
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom – 1/19/vo
Jubilejna nagrada – 1/19/vo
Solidarnostna pomoč – 2/20/vo
Suspenz pogodbe – 3-4/21/vo
Jubilejna nagrada za 40 let skupne delovne dobe – 5/21/vo
Organiziran prevoz in povračilo stroškov za prevoz na delo in z
dela – 7-8/27-28/vo
Naziv delovnega mesta oz. vrsta dela – 7-8/28/vo
Nezmožnost zagotavljanja dela invalidu tretje kategorije –
9/19-20/vo
Dodatek za delovno dobo – 10/20/vo
Navajanje predpisov v pogodbi o zaposlitvi – 10/20/vo
Spremembe Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa – pomen za slovensko delovno pravo –
11/51–53/č
Strokovno izpopolnjevanje – 11/75/vo
Izraba dopusta – 12/20/vo
Razporeditev delavke po vrnitvi s starševskega dopusta –
13/19-20/vo
Nočno delo – 14/19-20/vo
Dodatek za izmensko delo – 15/21/vo
Neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela – 15/21/vo
Pot na delo in delovni čas – 15/21/vo
Veljavnost kolektivne pogodbe – 16-17/27-28/vo
Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga – 18/18/vo
Evidence s področja dela – 19/17/vo
Obračunavanje dodatka za nedeljsko delo – 19/17-18/vo
Odpravnina – odškodnina – 20/19-20/vo
Zaposlitev za določen čas za tujega državljana – 21/19/vo
Javljanje bolniške odsotnosti – 23/19-20/vo
Jubilejna nagrada za 40 let – 23/20/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – 24-25/23/vo
Varstvo pred odpovedjo v primeru nosečnosti – 26/19/vo
Upokojitev in prenehanje delovnega razmerja – 26/19/vo
Izplačilo odpravnine – 27/17/vo
Odpravnina delavca invalida ob redni odpovedi iz razloga
nesposobnosti – 31-32/25/vo
Dodatek za delovno dobo – 35/21/vo
Prerazporejanje delovnega časa in obveznosti delavcev v primeru
spremembe delodajalca – 38/19/vo
Pravica do letnega dopusta in regresa za letni dopust –
38/19-20/vo
Reaktivacija in odpravnina ob upokojitvi – 39/22/vo
Pridobitev letnega dopusta v času koriščenja starševskega dopusta – 40-41/24/vo
Odpravnina ob upokojitvi – 42/23/vo
Porodniški dopust in izraba letnega dopusta – 44/16-17/vo
Odpoved pogodbe vodilnemu delavcu – 45/21/vo
Pravica do solidarnostne pomoči v primeru zunajzakonske skupnosti – 46/20-21/vo
Določitev letnega dopusta – 46/21/vo
Regres za letni dopust – 47/20/vo
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in premija kot
dodatek k plači – 48/19/vo
Določenost navedbe nadomeščenega delavca – 49-50/26-27/vo
Preventivni zdravstveni pregled – 49-50/27/vo

Ana Berdajs
Smo pozabili urediti študentsko delo? (skupaj z Ano Kastelec) –
10/13-14/č
Arbitraža kot orožje v rokah močnejše strani – 39/8–10/č

Petra Bard
Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih podatkov
in vzpostavitev družbe nadzora – 11/13-14/č

Nataša Barlič
Pravno varstvo staršev v postopku odvzema in shranjevanja matičnih celic iz popkovnične krvi novorojenčka – 18/13-14/č

Vesna Bergant Rakočević
Kritika teorije o adekvatni vzročnosti in dileme novejše sodne
prakse – 3-4/II–VIII/pril
Ad hoc: Ljubezen gre skozi želodec – 5/33/č
Ad hoc: Kriza – 11/93/č
Nestrinjati se dostoj(anstve)no – 14/6/č
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B–D

Sodstvo v času krize – 15/3/uv
Ad hoc: Pogled na kosti (meso in kri) – 16-17/41/č
To ni kampanja (in volitve v Sodni svet niso tu)! – 21/10-11/č
Ad hoc: Vsak Slovenec ima svojega spodobnega Čefurja –
22/33/č
Nov slovenski primer kršitve prepovedi dopinga pred CAS –
27/26–28/sp
Ad hoc: »No sports!« – 28/33/č
Mediacija kot univerzalno zdravilo sodstva? – 31-32/6-7/odm
GNSS in vprašanja nepogodbene odškodninske odgovornosti v
EU – 34/17–19/č
Ad hoc: Kontroverzna kolumna – 35/33/č
Ad hoc: Vsi drugačni, vsi enakopravni – 40-41/37/č
Ad hoc: 9/11 – 46/33/č
Revolucija v boju proti dopingu? – 47/28/sp

Nina Betetto
Implementacija procesnih uredb v slovenskem pravu in praksi
slovenskih sodišč – 11/29–31/č
Najpogostejše zmote o sodišču pridruženi mediaciji – 34/6-7/č

Domen Bizjak
(Ne)uspešen primer izogibanja zakonski prepovedi – 15/10-11/č

Nina Bizjak
Pridobitev kmetijskega zemljišča, dela zaščitene kmetije –
48/6–8/č

Marko Bobič
Začasne odredbe v medijskem pravu (skupaj s Sabrino Veseli) –
34/8–10/č
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Jelena Burnik
Privolitev posameznika v kontekstu neposrednega trženja –
28/10-11/č
Brezpogojen dostop do informacij javnega značaja –
29-30/25/sp

Aleš Butala
Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C –
3-4/12-13/č
Quo vadis, ombudsman? – 49-50/16-17/č

C
Darinka Cankar
Pogoji za imenovanje za ravnateljico oziroma pomočnico ravnateljice – 46/21/vo

Jaka Cepec
S. p. ali d. o. o. – primerjava socialnega položaja –
29-30/I–XII/pril

Miro Cerar
Pluralnost pravnega študija – med vsebino in videzom – 2/3/uv
Velika priložnost – 24-25/38-39/prik
Temeljna vodila oblikovanja predloga zakona – 24-25/12–14/č

Špela Cerar
Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (skupaj s
Timonom Hrenom, Petrom Malisom in Anjo Sedej) –
15/29/por

Špela Cirer
Eneja Bogataj
Pravna ureditev donacij v evropskem pravu – 45/8–11/č

Rado Bohinc
Trije predlogi za boljše korporativno upravljanje – 46/12-13/č

Mateja Böhm
Pravočasno uveljavljanje napak v zvezi z oporoko – 7-8/21-22/č
Kdaj razpisati pritožbeno obravnavo – 27/6–9/č

Kristina Božič
Mir in kazen – 7-8/37-38/prik
Potrebne spremembe Zakona o tujcih – 10/17-18/č
Le morala in pravičnost sta absolutna aksioma – 13/27-28/por
Prevod: Delitev bremena v EU: uredba za določitev odgovornosti
za obravnavanje prošnje za azil (Rita-Maria Kirschbaum) –
22/15–17/č
Spet bližje vladavini močnejšega – 22/26/sp

Borut Bratina
ZGD-1 z uvodnimi pojasnili – 2/30-31/prik

Nataša Brenk
Ugotavljanje identitete domnevnega storilca kaznivega dejanja s
strani policije – 1/10–12/č

Maja Brkan
Neposredni učinek direktiv Skupnosti za državna podjetja –
6/14-15/č
Pravice slovenskih državljanov kot evropskih državljanov v praksi
– 11/68–70/č
Lizbonska pogodba: trajna začasnost sprememb – 47/3/uv

Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje – 7-8/19–21/č

Dženeta Cizelj
Odgovorno igralništvo – odvisno od volje koncesionarjev –
12/17-18/č
Evropsko spletno igralništvo na pragu sprememb –
31-32/12-13/č
Država nalogo odgovornega prirejanja iger na srečo prevalila na
koncesionarje – 35/12-13/č

Bojana Cvahte
Najemniki v denacionaliziranih stanovanjih – do kdaj še žrtve
tranzicije? – 7-8/VII-VIII/pril

Č
Petra Čas
Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno
varstvo z odmero sodnih taks (skušaj s Polono Kovač in
Nušo Orel) – 21/II–VII/pril

Janez Čebulj
O neustavnosti in nezakonitosti nekaterih predlaganih rešitev v
noveli ZViS (skupaj z Antonom Jerovškom) – 21/13–15/odm

Matej Čujovič
Spori majhne vrednosti v ZPP – tisto, kar ni urejeno –
20/10-11/č

D
Matija Damjan

Anjuta Bubnov Škoberne
Ustavna človekova pravica do pokojnine – 24-25/16–18/č

France Bučar
Razmejitev med Slovenijo in Hrvaško – 10/3/uv
Kje in kakšne spremembe – 28/3/uv
Arbitražni postopek − kaj tvegamo in kaj smemo tvegati –
45/VI-VII/pril

Marija Bukovec Marovt

46

Taksa v postopkih javnega naročanja – 19/9-10/č

»Borza ni le gospodarska družba …« – 6/6-7/č
Odkupne in prodajne pravice za literarna dela – 13/29/prik

Matjaž Debelak
Varstvo pred mobbingom v državni upravi – 21/6-7/č

Jože Dernovšek
Sodne takse po ZST-1 – 2/II–VI/pril

Aljoša Dežman
Rimsko pravo – 2/29-30/prik
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Zlatko Dežman

D–G

Brina Felc

Alternativna izvršitev kazni zapora v sodni praksi in predlog za
zakonsko spremembo – 13/I–V/pril
Zakaj reforma KZ-1? – 26/16/odm
Ali je ZDZdr zakon iz 376. člena KZ-1? – 46/VI–VIII/pril

Jernej Dirnbek

Odprava pripora po izročitvi obtožnice sodišču – 35/18-19/č

Boštjan Ferk
Prenos tveganj (skupaj s Petro Ferk) – 38/24-25/sp

Petra Ferk

Nepriklicni register – 26/13-14/č

Marko Djinović

Prenos tveganj (skupaj z Boštjanom Ferkom) – 38/24-25/sp

Andrej Ferlinc

»Siljenje« potencialnih kupcev nepremičnin v sklenitev posredniške pogodbe – 7-8/17-18/č

Davčni vrtiljak na razširjenem trgu EU – 2/26-27/por

Tina Fistravec

Judita Dolžan
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – sodba Emmely –
14/12-13/č
Neželeno telefonsko trženje – cold calling – 33/14–16/č

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev –
49-50/23-24/č

Zvonko Fišer
Kje sedi obtoženi – 1/16/č

Brigita Domjan Pavlin
Odgovor na prispevek Prekoračen Rubikon? (skupaj s Kristino
Ožbolt in Miodragom Đorđevićem) – 34/19/odm

Mateja Dren
Neobičajno nizka ponudba (skupaj z Majo Potočnik) – 9/9–11/č

Benjamin Flander
Homines sacri – izbrisani kot konstitutivni element slovenske
države – 14/18-19/č
»Protislovja« KZ-1 – 16-17/3/uv
Red diskurza – 38/28-29/zap

Simona Drenik
Hrvaška in ICJ: mednarodno pravo ali politika? – 6/3/uv
Arbitražni sporazum: Potek pogajanj in dosežene rešitve –
45/II–V/pril

Manca Drobne
Pomembnejši cilj je visoka raven pravne zaščite pravic –
13/25-26/por

Gregor Dugar
Zbornik znanstvenih razprav 2009 – 44/29–31/prik

Đ
Miodrag Đorđević
Odgovor na prispevek Prekoračen Rubikon? (skupaj s Kristino
Ožbolt in Brigito Domjan Pavlin) – 34/19/odm

E
Andrej Ekart
Evropski postopek za izdajo plačilnega naloga in v sporu majhne vrednosti – 11/36-37/č
Prenos lastninske pravice na premičninah v Evropi –
38/30-31/prik

Maja Ekart
Skrajšani rok za predložitev ponudb – 10/11-12/č
Vzorčni zakon UNIDROIT o lizingu – 12/V–VIII/pril

G
Natali Gak
V znamenju konceptualnih vprašanj – 26/29/por
Mednarodno pravo v hierarhiji pravnih virov EU in njenih članic
– 26/30-31/prik
Med absolutno suverenostjo in globalnim vodenjem – 35/29/prik
Kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim
nadzorom kriminalitete (1.) – 36/27–29/por
Florence Hartmann: dura lex, sed lex? – 37/27/sp
Kriza kot izziv in priložnost za reforme javne uprave –
38/26-27/por
Varstvo intelektualne lastnine na internetu – 42/19-20/por
Odškodninsko varstvo okolja – 42/20-21/por
Javni zavodi med trgom in javno službo – 43/14-15/por
Delovna razmerja v času gospodarske krize – 43/16-17/por
Reševanje zdravih jeder – 48/28-29/por
Najuspešnejša mediacija – 48/32/por
Najvplivnejši pravniki o Arbitražnem sporazumu – 49-50/33/por
Mediacija – modni krik ali kaj več? – 49-50/40/por

Aleš Galič
Odmevni primeri pred Sodiščem ES glede Bruseljske konvencije
oz. uredbe – 11/33–36/č

Damjan Gantar
Odločanje izvajalcev javnih služb o pravicah in obveznostih uporabnikov njihovih storitev – smiselna ali subsidiarna uporaba
ZUP? – 22/13–15/č

Tanja Glušič

Gyula Eörsi
Poenotenje prava – 49-50/36-37/zap

Delitev dobička delavcem – 2/9–11/č

Darja Golob Koritnik

Anže Erbežnik
Neupoštevanje pravnega reda EU s strani slovenskega sodišča
in problem neposredovanja predhodnih vprašanj –
37/10–12/č

Branko Erčulj
Za koga ne velja pravica do enakega varstva pravic – 5/14-15/č

F
Mateja Tamara Fajs
Lastništvo funkcionalnega zemljišča po denacionalizaciji –
14/20-21/vo

Primož Feguš
Revizija in zahteva za varstvo zakonitosti kot izredni pravni sredstvi v teoriji in praksi po novi procesni ureditvi – 47/6–10/č

Dedovanje sredstev v okviru PDPZ – 6/21/vo
Prestop k drugemu izvajalcu PDPZ – 15/22/vo
Ohranitev pravic kolektivnega PDPZ pri novem delodajalcu –
20/20/vo
Lastniki in kolektivno PDPZ – 22/20/vo

Neda Golobič
Ob prvem mandatu Uradniškega sveta – 24-25/18-19/č

Primož Gorkič
K osnutku ZKP-1: Sporazum o priznanju krivde – 34/20–22/č
Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov: v slovenskem pravu?! – 42/6–8/č

Mato Gostiša
Gospodarska kriza – izziv za razvoj ekonomske demokracije –
13/3/uv
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Franc Grad
Konstitucionalizacija EU in Lizbonska pogodba – 49-50/7-8/č

Sodobne težave z uporabo načela prostega pretoka blaga –
31-32/18-19/č

Mirjan Hren

Božo Grafenauer
Kanarčki za poslance – 45/3/uv

Ines Grah

Register tveganj in indikatorji tveganja prisotnosti korupcije pri
javnih naročilih – 20/12–14/č

Timon Hren

Odlična uvrstitev na tekmovanju v Sofiji (skupaj z Nastjo Merlak)
– 10/28/por

Andrej Grah Whatmough

Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (skupaj s
Špelo Cerar, Petrom Malisom in Anjo Sedej) – 15/29/por

Nataša Hribar

DDV-sveženj 2010 – 33/11–13/č
Ugovor pri prekrških v mirujočem prometu (skupaj z Ano Grošelj) – 39/14-15/č

Cene Grčar
Koliko je vredna svoboda izražanja? – 37/6–8/odm

Maša Grgurevič Alčin
Dokazilo o po nalogu plačani sodni taksi – 11/75/vo

Suzana Gril
Sodne takse v postopku o prekršku – 2/VI–VIII

Ivo Grlica
Poletna šola evropskega zasebnega prava v Salzburgu (skupaj z
Mojco Zupančič in Juretom Lukančičem) – 34/27/por

Ana Grošelj
Ugovor pri prekrških v mirujočem prometu (skupaj z Andrejem
Grahom Whatmoughom) – 39/14-15/č

Nina Guzej
Poizvedovanje o dolžniku za izterjavo denarne terjatve v izvršilnem postopku – 35/16-17/č

H
Vita Habjan
Koliko je v upravni omejitvi gibanja sploh varovalk? –
15/12–14/č

Irena Hacin Kölner
Stavbna pravica na kmetijskem zemljišču – 22/7–10/č

Semira Hajrlahović Mehić
Novo razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi –
uredba GHS (skupaj s Tatjano Humar - Jurič) – 18/8–11/č

Prazniki so mimo – 1/31/č
Tvorba vrstnih pridevnikov na –ski – 2/31/č
Nenazadnje ali ne nazadnje – 6/31/č
Besedni red – 7-8/39/č
Zaporedje stavkov v večstavčni zvezi (1) – 9/31/č
Zaporedje stavkov v večstavčni zvezi (2) – 10/31/č
Zaporedje stavkov v večstavčni zvezi (3) – 11/91/č
Klubi alumnov ali alumni klubi? – 15/31/č
Ko je vejic preveč – 20/31/č
Zapletenost pravnega jezika – 21/31/č
Desni ujemalni prilastek – 23/31/č
Volilec ali volivec? – 24-25/39/č
Tako da veste – 28/31/č
Tri- ali trosobno stanovanje – 29-30/35/č
Pozaimljanje – 33/31/č
Od kod, kje in kam – 35/31/č
Od kod, kje in kam (2) – 36/31/č
Zemljepisna imena srednjega spola – 37/31/č
Rim je BIL/BILO nekoč veliko mesto – 39/31/č
Priredno zloženi stavčni členi – 42/31/č
Priredno zloženi stavčni členi (2) – 43/31/č
Ločila pri premem govoru – 46/31/č
Še o ločilih pri citiranju – 47/31/č
Odvisni govor – 48/31/č

Spomenka Hribar
Obsodba totalitarnih režimov in sprava – 35/3/uv

Tine Hribar
Problematičnost sintagme »pravice in dolžnosti« – 2/17-18/č

Tatjana Humar - Jurič
Novo razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi –
uredba GHS (skupaj s Semiro Hajrlahović Mehić) –
18/8–11/č

I

Bogdana Herman
Retorika za pravnike (skupaj z Markom Pavliho) – 11/71–74/č
Da ali ne za retoriko? (skupaj z Markom Pavliho) – 19/32/č
Holistična retorika, etos, patos in logos (skupaj z Markom Pavliho) – 21/32/č
Znanja, vrline in veščine (skupaj z Markom Pavliho) – 23/32/č
Formalni in neformalni govor (skupaj z Markom Pavliho) –
26/32/č
Vaše komunikacijske kompetence (skupaj z Markom Pavliho) –
28/32/č
Retorika v vašem poklicu? – 34/32/č
Rdeča nit (strukturiranje vsebine napisanega govora) (skupaj z
Markom Pavliho) – 36/32/č
Strokovnjak ali nastopač? (skupaj z Markom Pavliho) – 38/32/č
Neverbalna komunikacija: mimika (skupaj z Markom Pavliho) –
40-41/36/č
Neverbalna komunikacija: gestika (skupaj z Markom Pavliho) –
43/32/č
Neverbalna komunikacija: drža, stoja in gibanje (skupaj z Markom Pavliho) – 45/32/č
Ne znam dihati? (skupaj z Markom Pavliho) – 47/32/č
Kaj se skriva za politično retoriko? (skupaj z Markom Pavliho) –
49-50/40/č

Beti Hohler
Prepoved neposrednih poletov s Severnim Ciprom – 34/28/sp

Janja Hojnik
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Sindikalni ukrepi in prost pretok storitev – 11/49–51/č

Albin Igličar
Izročilo pravne znanosti – 5/30-31/prik
Nomotehnične smernice – 10/29/prik
Pravne vsebine da, če jih učijo pravniki – 12/13-14/odm
Festina lente tudi ko gre za spremembo ustave (skupaj z Janezom Kranjcem) – 45/14-15/č
Delegirana zakonodaja in parlamentarizem v sodobnih evropskih
državah – 45/30-31/prik

Jože Ilc
Pristojnost stečajnega upravitelja – 13/10-11/č

Marko Ilešič
Prenovljeno pravo Evropske unije – 1/30-31/prik
Razvoj in stanje prava industrijske lastnine v EU – 11/62–64/č

J
Nadija Jablanšček Šuler
Je varstvo kupcev stanovanj res preveč enosmerno? – 9/11-12/č

Tone Jagodic
Pravna narava sponzorske pogodbe – 22/11-12/č
Problematika športnega prava vse pestrejša – 46/29/por

Vid Jakulin
Obrazi pravosodja in državna oblast – 29-30/33/prik
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Peter Jambrek
Pravna ureditev visokega šolstva v Sloveniji – 20/6–9/č

Gregor Janc
Zbirke biometričnih značilnosti v EU – 6/16–19/č

Petra Japelj
Študent naj bo! – 15/17-18/č

Dejan Jasnič
Subvencije za delavce ali delodajalce? – 10/28-29/por

Marta Dominika Jelačin
Pravno varstvo človekovih pravic v grotesknem zrcalu –
20/17–19/č

Hinko Jenull
In flagranti: Štirje koraki od nadzora do pregona – 2/33/č
In flagranti: Zadeva: reklamacija KZ-1 – 9/33/č
Preiskovanje komunikacijske zasebnosti – 10/15–17/č
In flagranti: Pravoznanstvo, tajkuni in bančni rop – 14/33/č
In flagranti: Pravosodni krč – 19/33/č
Kazenski sodniki – vsi enaki, vsi posebni – 24-25/3/uv
In flagranti: Prosim, ne mi težit! – 27/33/č
In flagranti: Od Doba do groba – 33/33/č
In flagranti: Lopovi, dajte peneze nazaj! – 38/33/č
In Flagranti: Odmerek ustavnosti – 44/33/č
In flagranti: Karl Marx, duhovniki in tožilci proti revščini –
48/33/č
Na prelomu – 49-50/3/uv
Novela ZP-1F – 49-50/13-14/č

Jernej Jeraj
Skrbni pregled podjetja (skupaj s Katarino Koren) –
40-41/II–X/pril

Jan Jeram
Zapor po zaporu – 2/14-15/č
Razlikovanje med vojaki glede veljavnosti EKČP ni upravičeno –
21/26/sp
Tudi skušnjava je lahko delo – 24-25/30-31/sp
Dostop do interneta je človekova pravica – 26/22-23/sp
Kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim
nadzorom kriminalitete (2.) – 37/28-29/por
Sodni zaostanki bi morali biti izjeme – 38/27/por
Zavarovalništvo na trgu – 42/18-19/por
Načelo sorazmernosti – mera prava – 42/21/por
Prekluzije v pravdnem postopku – 43/16/por
Pravna kultura – 43/19/por
So spletnemu piratstvu štete ure? – 43/27/sp

Boris Jerman
Mednarodne konvencije o pomorski, notranji plovbi in zračni
navigaciji – 12/29/prik

Anton Jerovšek
O neustavnosti in nezakonitosti nekaterih predlaganih rešitev v
noveli ZViS (skupaj z Janezom Čebuljem) – 21/13–15/odm

Franci Ježek
Digitalna potrdila kot oblika digitalne diskriminacije? –
16-17/25/č

Sašo Jovanovič
Nekaj misli o dometu kaznivega dejanja oviranja pravosodnih in
drugih državnih organov – 47/18-19/č

Miha Juhart
Družba z omejeno odgovornostjo – 31-32/38-39/prik
Neznosna lahkost omejevanja lastnine – 37/3/uv
Potemkinova vas bolonjske reforme – 44/3/uv

Miran Jus
Zavarovanje bančnih garancij – 16-17/11-12/č

Lučka Kajfež Bogataj
Zakon o podnebnih spremembah – 7-8/3/uv

Eva Kalan
Huda kršitev najosnovnejših načel pravne države – 11/85/sp

Ana Karlovšek
Odgovornost odvetnika in njegove administracije pri vlaganju
zahtevkov in drugih pravnih aktov (skupaj z Alešem Šifrerjem) – 26/10-11/č

Ana Kastelec
Smo pozabili urediti študentsko delo? (skupaj z Ano Berdajs) –
10/13-14/č

Igor Kaučič
Referendum na Ustavnem sodišču – 19/3/uv

Andrej Kavar
Ureditev statusa vojaških diplomatskih predstavnikov RS (skupaj
z Vasilko Sancin) – 18/15–17/č

Bećir Kečanović
Razpotje javne in zasebne varnosti – 5/16-17/č
APEK se je samo dodatno zapletla – 14/8–10/odm
Integriteta javnega sektorja – 16-17/8-9/č
Poteptano dostojanstvo delavcev – 38/16-17/č

Sebastjan Kerčmar
Stečaj samostojnega podjetnika posameznika – 19/14–16/č

Tomaž Keresteš
Prihodnost sodstva v EU – 11/32-33/č

Erik Kerševan
Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih
»izbrisanih« – 19/6–8/č

Marko Ketler
Primer Messi – precedens ali zgolj administrativna napaka? –
5/26-27/sp

Urška Kežmah
Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili –
3-4/30-31/prik

Franci Kimovec
Delovni čas in evidenca delovnega časa v šolstvu – 1/17-18/č
Kakšno znanje potrebujejo (bodoči) intelektualci? – 9/15-16/č

Marko Kirn
Prejemanje nadomestil poslancev EP po izteku mandata –
16-17/14–17/č
Plače poslancev Evropskega parlamenta – 18/11-12/č

Rita-Maria Kirschbaum
Delitev bremena v EU: uredba za določitev odgovornosti za
obravnavanje prošnje za azil – 22/15–17/č

Robert Kleindienst
»Virtualni« borzni dobički in izgube – 2/34/č
Ključni problem nagrajevanja – 6/34/č
Ignoranca nevarnejša od pohlepa – 10/34/č
Ko delnicam napovejo smrt – 13/34/č
Navidezna borzna povezava – 16-17/42/č
Vrednost zamolčanega – 20/34/č
Zmagovalec gospodarske krize – 23/34/č
So res krivi bratje Lehman? – 28/34/č
Država mora reševati z dobičkom – 34/34/č
Beg možganov na skrite načine – 44/34/č

Saša Kmet
(Ne)avtoriteta pravosodja v kontekstu aktualnih izzivov –
23/9–11/č
Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime – ki to so ali niso? –
44/14-15/č
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Psihologija (čustev) in (kazensko) pravo – med redukcionizmom
in paralizo – 46/18-19/odm

Rajko Knez
Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi
sistemi varstva pravic – 11/11–13/č
Plinski terminali – primeren premik od politike k pravu –
46/3/uv

Marijan Kocbek
Evropska zasebna družba – 11/38–40/č

Mitja Kocmut
Obveščanje uporabnikov cest o varnosti cestnega omrežja (skupaj z Boštjanom Koritnikom) – 23/II–VIII/pril
Izbris podatkov iz računalnika – 29-30/19/vo
Gasilski dom za poklicno gasilsko enoto – 33/23/vo
ZPOmK-1 z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona –
48/30/prik

pravna praksa – avtorsko kazalo 2009

Damjan Korošec
O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v zdravstvu – 12/6–8/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) – Genocid –
22/18-19/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (3.) – Mučenje –
24-25/20-21/č
Konkretno ogrožanje človekovega življenja na cesti – 46/II–V/pril

Etelka Korpič - Horvat
Obvezna upokojitev po pravnem redu Slovenije in odločitvah
Sodišča ES – 11/56–58/č

Drago Kos
Z novim predpisom do večje poštenosti? – 21/3/uv

Nina Kos
Kdaj v pokoj? – 23/13–15/č
Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov – kvotni sistem –
37/14–16/č

Sandi Kodrič
Odločno uveljavljanje ali odprodaja – 20/3/uv
Odlašanje bo boleče – 24-25/42/č
Nepremičnine in breztežnost – 29-30/38/č
Ne tako hitro! – 35/34/č
Izkrivljanje konkurence zaradi neenakih pravil – 39/34/č
Zgolj premestitev bi bila napačen signal – 43/9-10/č
Krepitev notranjega trga, vendar za kakšno ceno? – 43/34/č
Diploma kot izogibanje streznitvi na trgu dela – 44/8-9/č
Balon študentskih napotnic – 47/34/č

Neža Kogovšek
ENPP v luči ustavnih garancij in človekovih pravic – 13/26/por
Problem (ne)pristranskosti in (ne)odvisnosti zagovornika načela
enakosti – 14/14-15/č
Formalizem ali smrt (skupaj z Blažem Kovačem) – 20/VI–VIII/pril
Pravni položaj istospolnih parov v Sloveniji – 28/12–14/č
Pravica istospolnih parov do posvojitve otroka svojega partnerja
– 35/28-29/sp
Pro bono delo odvetnikov v Sloveniji in Evropi – 40-41/32/por
Je posvojitev, izvedena v tujini, lahko v nasprotju z javnim redom
RS? – 42/13–15/č
Registrirani istospolni pari imajo enake pravice do vdovske poklicne pokojnine kot zakonci – 43/29/sp
Nov dan, nov korak, novo upanje – 48/3/uv

Mojca Komac
Razmerje med varstvom osebnih podatkov in svobodo medijev –
3-4/26-27/sp

Vida Kostanjevec
Nova organizacija pravnega varstva v postopkih oddaje javnih
naročil? (skupaj z Andražem Žvanom) – 48/12–14/č

Uroš Košenina
Se lizinške hiše soočajo s »tramontano« pri financiranju jaht? –
38/11–13/č

Blaž Kovač
Predsedovanje Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope –
19/16-17/č
Formalizem ali smrt (skupaj z Nežo Kogovšek) – 20/VI–VIII/pril
Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah –
31-32/37/prik
Pravni zapleti v postopku volitev romskih svetnikov –
40-41/21-22/č

Polona Kovač
(Ne)zmožnosti razveljavitve diplomskih listin in spričeval –
6/8–10/č
Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem –
12/30-31/prik
Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno
varstvo z odmero sodnih taks (skupaj s Petro Čas in Nušo
Orel) – 21/II–VII/pril
Upravno pravo, procesni del – 33/30-31/prik
Izpolnitveni roki v upravnih zadevah – nepodaljšljivi materialni ali
procesni roki? – 35/6–8/č
Raba ZUP pri postopkih v zvezi s sodnimi taksami – 45/11-12/č

Katja Kovačič
Kristijan Anton Kontarščak
Povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev v primeru
insolventnosti – 31-32/9–11/č
Prenovljena ureditev sklica skupščine delniške družbe –
36/II–VIII/pril
Posojila družbi namesto lastnega kapitala – 40-41/X–XII/pril

Katarina Koren
Skrbni pregled podjetja (skupaj z Jernejem Jerajem) –
40-41/II–X/pril

Boštjan Koritnik
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Prevod: Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih
podatkov in vzpostavitev družbe nadzora (Petra Bard) –
11/13-14/č
Prevod: Evropski konkurenčnopravni postopki in varstvo zasebnosti (Jean-Christophe Puffer-Mariette) – 11/42–44/č
Aktualno, evropsko in krizno – 21/27/por
Obveščanje uporabnikov cest o varnosti cestnega omrežja (skupaj z Mitjo Kocmutom) – 23/II–VIII/pril
Skoraj 200 let evropske stvarnopravne ureditve –
24-25/35-36/por
Ustavnost po meri krize – 26/32/por
Za celovito podporo uporabniku – 40-41/32-33/por
Ekonomija, pravo in politika v obdobju gospodarske krize –
43/18-19/por

Romi in navidezna brezizhodnost – 39/29/por

Nina Koželj
Oprostitev plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega
postopka – 29-30/11-12/č

Urška Krajšek
Zastavna pravica na letalu – 16-17/20-21/č

Brigita Kraljič
Sodna taksa za prijavo terjatve v insolvenčnem postopku –
47/II–IV/pril

Janez Kranjc
Rem tene, verba sequentur – 1/32/č
Damnant, quae non intellegunt – 3-4/32/č
Amicos secreto admone, palam lauda – 6/32/č
Letna skupščina Zveze evropskih pravnih fakultet – 7-8/36/por
Scientia potestas est – 9/32/č
Amicum an nomen habeas, aperit calamitas – 11/92/č
Amicus Plato, sed magis amica veritas – 13/32/č
De mortuis nil nisi bene – 15/32/č
Fidem qui perdit, nil potest ultra perdere – 18/32/č
Sine auctore propositi libelli in nullo crimine locum habere
debent – 20/32/č
Nemške ustave od 1871 do 1949 – Ob 60-letnici nemške zvezne ustave – 21/28-29/por
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Lucrum sine damno alterius fieri non potest – 22/32/č
Cum de unius moribus iudicabis, de publicis cogita –
24-25/40/č
Sodni svet – bistveni dejavnik kakovosti sodstva – 26/3/uv
Simplicitas legibus amica – 27/32/č
Lauda parce, sed vitupera parcius – 29-30/36/č
Nullus recedat e curia sine remedio – 33/32/č
Timor emendator asperrimus – 35/32/č
Ob 200-letnici francoskega kazenskega zakonika – 36/29-30/por
Oboedientia est legis essentia – 37/32/č
Nescit vox missa revert – 39/32/č
Iustitia est domina et regina virtutum – 42/32/č
Quid est enim civitas nisi iuris societas civium? – 44/32/č
Festina lente tudi ko gre za spremembo ustave (skupaj z Albinom Igličarjem) – 45/14-15/č
Mora cogitationis diligentia est – 46/32/č
Priculum in mora – 48/32/č

Vesna Kranjc
Prenehanje pogodbenega razmerja – nova sankcija za težje kršitve – 11/20–22/č
Javno-zasebna partnerstva v slovenski praksi – izogibanje javnim
razpisom in zagotavljanju konkurence med gradbenimi podjetji? – 36/6–9/č
Obveznost javnega razpisa in slovenska praksa sklepanja dolgoročnih najemov – 44/24-25/sp

Nina Kranjec
Slaba banka, dobra rešitev? (skupaj s Petrom Mercem) –
23/6–8/č
Krivec iz Basla (skupaj s Petrom Mercem) – 34/12–14/č

Katarina Krapež
Priložnost, da se žrtev in storilec slišita – 2/27-28/por
Korak naprej za sodniške plače – 2/32/por
V e-pravosodje z novim akcijskim načrtom – 3-4/32/por
Korak bližje odločbam za izbrisane – 5/32/por
Za usklajenost pri varovanju okolja – 6/32/por
Namesto stavke dialog – 7-8/40/por
Tisoči rešenih zadev na Ustavnem sodišču so anomalija –
9/27/por
Cilji Lukende ne bodo uresničeni – 9/27-28/por
Ustavno sodišče predlaga spremembe – 9/32/por
Denarno podhranjena IT – 10/32/por
Hitro in preprosto – 11/92/por
Pospešitev alternativnega reševanja sporov – 12/32/por
Noveliranje KZ-1 – 14/32/por
Referendum na Ustavno sodišče – 15/32/por
Še več zaprtih – 16-17/40/por
Dnevi civilnega prava v znamenju novosti – 18/27-28/por
Tarife se ne bodo zviševale – 18/32/por
»Zapiranje« pravnih sredstev – 19/32/por
Po poglobljeni analizi znova reforma ZP in ZVCP? –
20/28-29/por
Reforma ESČP je prednost – 20/32/por
Za učinkovito ESČP – 21/32/por
Izbrisani in Romi – 22/32/por
Zakaj reforma KZ-1? – 23/32/por
Skorajšnji konec »temnega obdobja« za sodnike? –
24-25/36-37/por
Uspešni kljub stavki – 24-25/40/por
Razkrivanje osebnih podatkov umrlih pacientov – 26/21/mo
Oglobljena informacijska pooblaščenka – 27/32/por
Največ težav v pravosodju – 28/29/por
Vladna pomoč zadolženim – 28/32/por
(Pre)visoke nagrade – 29-30/36/por
Krizni krediti že septembra – 31-32/40/por
Zastoji pri preiskavah gospodarske kriminalitete – 33/32/por
(Ne)usklajen predlog sprememb zakona – 34/32/por
Minister pri zapornikih – 35/32/por
Pester program Pravniškega društva Ljubljana – 36/29/por
Spletna stran o gospodarski krizi – 36/38/prik

Luka Kremžar
Prisilna izginotja – med protipravnim odvzemom prostosti ter
hudodelstvom zoper človečnost – 36/14–16/č

K–L

Ivan Kristan
Državni svet in odložilni veto – 7-8/14–16/č
Pravni vidik revolucije med NOB – 42/11-12/č
Pitamic, Kristan in revolucija – 45/20/odm
»Kristanova revolucija?« – 49-50/25/odm

Matevž Krivic
Slovenija sistematično krši pravico do azila – 1/8–10/č
Slabo prikrito in po vsebini zgrešeno izpodkopavanje odločbe
Ustavnega sodišča – 20/II-III/pril
Kršitve človekovih pravic kot rane in brazgotine v pravnem redu
– 43/3/uv

Bojan Kukec
Kršitve so (tu) vsak dan – 1/32/por
Dan slovenskih odvetnikov – 39/28/por

Damjan Kukovec
Pravilo ali standard? Pravna varnost in jurisdikcija Sodišča ES –
11/24–26/č

L
Ivo Lah
Najboljša uvrstitev doslej (skupaj z Ajdo Levičnik in Živo Nendl)
– 21/28/por

Rosana Lemut Strle
Osebnostne pravice proti internetni anonimnosti – 38/13–15/č
Problem identifikacije udeležencev elektronske komunikacije –
47/10–13/č

Tina Lengar Verovnik
Valentini, Valentine in valentinčki – 3-4/31/č
Prekerni, prekarni ali kaj tretjega? – 5/31/č
Poimenovanje ženske s priimkom – 12/31/č
Izbira besedja – 13/31/č
So mašila vedno mašila? – 14/31/č
Sredstva leksikalnega kritja – 16-17/39/č
E-imena in e-poimenovanja (1) – 18/31/č
E-imena in e-poimenovanja (2) – 19/31/č
O napakah – 22/31/č
Prek ali preko? – 26/31/č
Na ali po eni, drugi strani? – 27/31/č
(Ne)formalni, (ne)javni, (ne)brani govor – 31-32/39/č
Nekaj značilnosti nebranega javnega govora – 34/31/č
Ah, ti zaimki – 38/31/č
Ali vlak iztiri ali se iztiri? – 40-41/35/č
Lepe pozdrave iz Burkine Faso ali iz Burkina Fasa? – 44/31/č
Tuja zemljepisna imena: naglas in izgovor – 45/31/č
Frazeološke stalne besedne zveze – 49-50/39/č

Benjamin Lesjak
Videokonference v pravosodju – tudi pri nas? – 9/28-29/por
Uporaba »brezplačnih« spletnih storitev – 19/28/por

Vid Leskovec
Posebni primeri zastopanja prokuristov in poslovodstva – težave
in nejasnosti v praksi (skupaj s Simonom Žgavcem) –
43/6–8/č

Alenka Leskovic
Paragraf: Hitra popravila – 6/33/č
Paragraf: Bona fides – 12/33/č
Paragraf: Žrebeta še ni – 18/33/č
Paragraf: Stranski rokavi – 23/33/č
Paragraf: Prekoračen Rubikon? – 29-30/37/č
Prekoračen Rubikon? (2.) – 36/15/odm
Paragraf: Več pristojnosti in več odgovornosti – 36/33/č
Paragraf: Le en kandidat – 42/33/č
Paragraf: Med pravom in politiko – 47/33/č

Jernej Letnar Černič
Pravice obrambe pred Mednarodnim kazenskim sodiščem –
15/19-20/č
Družbena odgovornost gospodarskih družb – 27/9–11/č
Premislek o 3. členu Arbitražnega sporazuma med RS in RH –
47/16-17/odm
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Ajda Levičnik

Nastja Merlak

Najboljša uvrstitev doslej (skupaj z Ivom Lahom in Živo Nendl) –
21/28/por

Jure Levovnik

Odlična uvrstitev na tekmovanju v Sofiji (skupaj z Ines Grah) –
10/28/por

Janez Metelko

Pravno varstvo pravnega informacijskega sistema kot podatkovne
baze – 26/25-26/sp

Peter Lipoglavšek

Denacionalizacija kulturnih spomenikov – predpisi, praksa in primer Blejskega otoka – 7-8/II–VI/pril

Špelca Mežnar

Neučinkovit odziv sodnega sistema na sumljivo smrt v bolnišnični oskrbi – 15/26-27/sp

Peter Lovšin

Primer Nekrep – lekcija za zdravnike in pravnike –
49-50/11-12/č

Jure Mikuž

Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri
prostorskem načrtovanju (skupaj z Janezom Tekavcem) –
38/8–10/č
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov (skupaj z Janezom
Tekavcem) – 46/6–8/č

Maja Lubarda
Ali obvezno kolektivno upravljanje avtorskih pravic omejuje avtorje? – 26/8–10/č
Varstvo potrošnikov – 27/30-31/prik
Nasmehnite se! Snema vas Google! – 29-30/17-18/č

Maja Lukan Lapornik
Kako do boljših lokalnih predpisov – 16-17/23-24/č
Ah, te imisije ali sosed spet nagaja sosedu – 31-32/16-17/č

Jure Lukančič
Poletna šola evropskega zasebnega prava v Salzburgu (skupaj z
Mojco Zupančič in Ivom Grlico) – 34/27/por

Kakšno bo naložbeno leto 2009? – 1/34/č
Bilance bratov Grimm – 5/34/č
Pomlad, polna pesimizma – 9/34/č
Slovenski razvojni slepič – 12/34/č
Gospodarski nacionalizem – 19/34/č
Ku(pu)j železo, ko je vroče – 22/34/č
Koliko Madoffov si lahko privošči Slovenija? – 27/34/č
Koliko stane slava v Sloveniji? – 33/34/č
Dvignite plače, sicer gremo na ceste! – 37/34/č
Kako vzgojiti generacijo podjetnikov – 42/34/č
Je krize res konec? – 46/34/č
Vrednost socialnih omrežij – 49-50/42/č

Nina Mišetić
Razkritje človeškega genoma – podlaga za komercialno evgeniko in zlorabo genskih informacij v sodobni družbi? –
35/II–VIII/pril

Klemen Mišič

M
Peter Malis
Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (skupaj s
Špelo Cerar, Timonom Hrenom in Anjo Sedej) – 15/29/por

Janko Marinko
Kako to delajo Američani? – 16-17/II–VI/pril
Sodstvo s prenatrpanostjo zaporov nima nič – 35/19-20/odm

Jure Markič
Pridržanje oseb z motnjami v duševnem zdravju – 16-17/6-7/č

Tatjana Marucelj
Forenzične preiskave rokopisov in dokumentov – 33/21-22/č

Zakaj potrebujemo zasebnost? – 12/12-13/č

Slađana Miškić
Hrvati bolj organizirani – 1/29/por
Zapuščina določa veličino – 13/32/por
Umetnost vojskovanja – 14/28/por

Polona Mozetič
Tranzicija delavskih domov ali pomen stanovanjskega prava za
upravljanje z migrantskimi delavci – 44/12-13/č

Damjan Možina
Sedanjost in prihodnost evropskega obligacijskega prava –
11/66–68/č
Plačilo za delo, ki ni bilo opravljeno na dogovorjen način –
49-50/27/vo

Anamarija Patricija Masten
Zgodovinska sodna praksa Sodišča ES – končno tudi v slovenščini? (skupaj z Davidom Weindorferjem) – 6/II–VII/pril

Mitja Matelič
Uporaba prava in reševanje sporov po splošnih pogojih FIDIC –
24-25/10–12/č

Aleksander Mavko
Uvedba vinjet in prost pretok blaga – 3-4/10-11/odm

Barbara Mazovec Kšela
Pojavne oblike škode in odškodnine v primerih spolne diskriminacije na področju zaposlovanja – 34/15-16/č
Kako olajšati položaj kandidata v primeru vložitve tožbe zaradi
diskriminacije – 38/17-18/č

Jože Mencinger
Delo za vse – 31-32/3/uv

Peter Merc
Banke: moč Orkusa ali le Ahilova peta finančnega sistema? –
10/8–11/č
Slaba banka, dobra rešitev? (skupaj z Nino Kranjec) – 23/6–8/č
Krivec iz Basla (skupaj z Nino Kranjec) – 34/12–14/č
Visoko tveganje visoke bonitete – 45/6–8/č

Aleš Mercina
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Pravnikove dileme nadzorstvenih pritožb – 5/VII-VIII/pril

Andreja Mrak
Zakon o pacientovih pravicah s komentarjem – 29-30/34-35/prik
Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so meje? –
42/30-31/prik

Slađana Mrkonjić
Številka parcele in identifikator stavbe pri zemljiškoknjižnem
dovolilu (skupaj z Renatom Vrenčurjem) – 2/19-20/vo
Javno dobro (skupaj z Renatom Vrenčurjem) – 12/19-20/vo
Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi – 13/30-31/prik
Vpis v zemljiško knjigo brez kupoprodajne pogodbe –
18/18-19/vo
Vpis in izbris v enem zemljiškoknjižnem predlogu – 45/21-22/vo

Jasna Murgel
ZST-1: namesto poenostavitve dodatni zapleti v postopku –
5/6–8/č
Učinkovita izterjava – 16-17/38-39/prik
ZFPPIPP: Poporodna faza postopka osebnega stečaja –
19/II–VIII/pril
Zastaralni rok za terjatev – 40-41/23-24/vo
Izvršilni postopek – nenehen vir vprašanj o pravilni uporabi
prava – 43/II–VIII/pril

Mitja Muršič
Kaznivo dejanje razžalitve – neustrezno poimenovanje? –
48/17-18/odm

PP kazalo-2009-c:PPkazalo/05

1/11/10

1:59 PM

Page 53

pravna praksa – avtorsko kazalo 2009

Aleksij Mužina
Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in
javno-zasebnega partnerstva – 11/17–19/č

N
Živa Nendl
Najboljša uvrstitev doslej (skupaj z Ajdo Levičnik in Ivom Lahom)
– 21/28/por

M–P

Neverbalna komunikacija: mimika (skupaj z Bogdano Herman) –
40-41/36/č
Neverbalna komunikacija: gestika (skupaj z Bogdano Herman) –
43/32/č
Neverbalna komunikacija: drža, stoja in gibanje (skupaj z Bogdano Herman) – 45/32/č
Ne znam dihati? (skupaj z Bogdano Herman) – 47/32/č
Kaj se skriva za politično retoriko? (skupaj z Bogdano Herman)
– 49-50/40/č

Jaka Pengov
Marko Novak

Narava in pomen konkordata – 31-32/23-24/č

Filozofija prava Ronalda Dworkina – 21/30-31/prik
Mešetarjenje z argumentom pravne države – 33/18/č

Ana Petrič
Študenti prava na ekskurziji na Dunaju – 15/29/por

Vlasta Nussdorfer
Smo na poti k pravim družinskim sodiščem? – 5/3/uv

O
Metoda Orehar Ivanc
Institut dopuščene revizije po ZPP-D – 28/II–VIII/pril

Nuša Orel
Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno
varstvo z odmero sodnih taks (skupaj s Petro Čas in Polono
Kovač) – 21/II–VII/pril

Dragan Petrovec
Varnost – kategorični imperativ? – 15/18-19/č
Utrinki iz življenja za rešetkami – 20/30-31/prik
Zapor – poraz? – 34/3/uv
Še o prenatrpanosti zaporov in sodstvu – 36/17/odm
Istospolne družine, moralni rob in Halid-Velid Levstik –
43/12-13/odm
Zapornik in Iskanje izgubljenega fanta – 44/29/prik
Čast in dobro ime – med pravom in psihologijo – 45/1920/odm

Nataša Pirc Musar
Alojz Osojnik
(Ne)smisel referenduma o odvetniški tarifi – 14/7-8/č

Kristina Ožbolt
Odgovor na prispevek Prekoračen Rubikon? (skupaj z Brigito
Domjan Pavlin in Miodragom Đorđevićem) – 34/19/odm

P
Marijan Pavčnik
»Prespani paragrafi« – 3-4/3/uv
Pravna kultura – 12/18/odm
Intelektualna poštenost – 38/3/uv
Pitamic, Kristan in revolucija – 43/13/odm
Še poslednjič o Kristanovi revoluciji – 46/15/odm

Zasebnost na delovnem mestu – jo imamo ali ne, naj jo imamo
ali ne? – 9/3/uv
Po prvi petletki Informacijskega pooblaščenca – 22/3/uv

Rajko Pirnat
Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu nove direktive – 11/15–17/č
Molk organa mora škodovati organu in ne stranki – 14/3/uv

Slavi Pirš
Usklajevanje izhodiščnih plač pri delodajalcu – 24-25/22-23/vo

Katja Plauštajner
Odškodninska odgovornost držav članic za sodne kršitve prava
Skupnosti (skupaj z Martino Sever in Danielo Sindičič) –
1/II–VIII/pril

Tomaž Pavčnik
Z obrobja postave: Bosi kot Waluliso? – 3-4/33/č
Z obrobja postave: Katin – 10/33/č
Z obrobja postave: Zloraba odškodninskega prava (stranpoti
pravne kulture) – 15/33/č
Z obrobja postave: Spodjedanje bistva prava – 21/33/č
Z obrobja postave: Odgovornost države in lokalnih skupnosti za
simbole – 24-25/41/č
Z obrobja postave: Problem artikulacije – 34/33/č
Z obrobja postave: Pravica do norosti – 39/33/č
Z obrobja postave: Čutenje pravice – 45/33/č

Marko Pavliha
Komentar Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu –
6/30-31/prik
Retorika za pravnike (skupaj z Bogdano Herman) – 11/71–74/č
Od Re(h)na po Dragonji do Jadrana – 18/3/uv
Da ali ne za retoriko? (skupaj z Bogdano Herman) – 19/32/č
Holistična retorika, etos, patos in logos (skupaj z Bogdano Herman) – 21/32/č
Znanja, vrline in veščine (skupaj z Bogdano Herman) – 23/32/č
Formalni in neformalni govor (skupaj z Bogdano Herman) –
26/32/č
Mar čevlje lahkó sodi le kopitar? – 28/16-17/odm
Vaše komunikacijske kompetence (skupaj z Bogdano Herman) –
28/32/č
Multikulturnost in retorika (razumeti in se prilagajati) –
31-32/40/č
Sosedska plinska kalvarija – 36/3/uv
Rdeča nit (strukturiranje vsebine napisanega govora) (skupaj z
Bogdano Herman) – 36/32/č
Strokovnjak ali nastopač? (skupaj z Bogdano Herman) –
38/32/č

Nina Plavšak
Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom –
11/26–29/č

Peter Podgorelec
Evropska zasebna družba – 5/8–11/č
Korporacije – 11/90-91/prik
Sprememba naslova ustanovitelja – 18/18/vo
Družba kot imetnik lastnega deleža in skupščina – 35/20/vo
Novela ZGD-1C z uvodnimi pojasnili – 40-41/34-35/prik
Korporacijsko pravo – 46/30-31/prik

Mitja Podpečan
Pravni okvir elektronskih glasovalnih naprav – 11/83/sp
Zastavna pravica na poslovnem deležu v družbi z omejeno
odgovornostjo – 18/II–VII/pril
Določnost obveznosti v splošnih pogojih poslovanja –
19/27–29/sp

Mark Pohar
Dodelitev radijskih frekvenc kot koruptivno dejanje? – 12/8–10/č
Pravna praznina ali koruptivnost? – 16-17/9-10/odm

Maja Potočnik
Neobičajno nizka ponudba (skupaj z Matejo Dren) – 9/9–11/č
Način dopolnjevanja formalno nepopolne ponudbe – 13/11-12/č
Kazenske takse pri revizijskih zahtevkih bi bilo treba odpraviti –
19/10–12/č
Poslovna skrivnost pri vpogledih v ponudbe konkurenčnih
ponudnikov – 44/VI–VIII/pril
Pasti predloga novele ZJN-2 – 46/13–15/č
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Damjan Potparič

Maja Rihtaršič

Učinkovito sodelovanje med Europolom in Eurojustom pomembno tudi za Slovenijo – 48/10–12/č

Je policija prekrškovni organ v postopkih o prekrških po Zakonu
o orožju? – 6/19-20/č

Vesna Rijavec

Robert Preininger
Obnova postopka in zastaranje postopka nove razsoje –
39/12-13/č

Miro Prek
Prvih dvajset let Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti –
42/9–11/č

Dedno pravo – 28/30-31/prik

Jana Rodica
Ali naj Slovenija podpiše novo pomorsko konvencijo? –
23/28/por
Zbornik o Rotterdamskih pravilih – 33/29/prik

Jurij Rovere

Saša Prelič
Dopustnost preklica sklicane skupščine delniške družbe s strani
uprave – 9/6–8/č
Združitev družb in oddvojitev pogodbenih delov – 16-17/28/vo

Specializirana gospodarska sodišča in druge procesne rešitve v
gospodarskih sporih primerjalnega prava – 31-32/II–VIII/pril

Jasna Rupnik
Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu –
14/20/vo

David Premelč
Ali je mediju res jasno, kje so meje začasne odredbe? –
40-41/18–20/odm

Mojca Rupnik Vičar
Pravice slepih v postopkih pred sodišči – 1/12-13/č
Prenova ureditve plačilnih storitev in sistemov – 33/9-10/č

Jerneja Prostor
Sodišče ES v zadevi Cartesio vztrajalo pri svojem – 5/24-25/sp

S

Maja Pruša
Ali je dopustna odložitev izvrševanja uklonilnega zapora? –
13/6–8/č
Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem – 19/30-31/prik

Jean-Christophe Puffer-Mariette
Evropski konkurenčnopravni postopki in varstvo zasebnosti –
11/42–44/č

R
Brigita Rajšter Vranović
Pravica do letnega dopusta v poletnem času – 31-32/25-26/vo
Plača izpred treh let – 33/22-23/vo
Disciplinska odgovornost po Zakonu o javnih uslužbencih –
36/11–13/č
Posredovanje inšpektorja za delo v sporu med delavcem in delodajalcem – 37/19/vo
Krajši delovni čas zaradi starševstva – 39/22/vo
Vrnitev dokumentov ob prenehanju delovnega razmerja –
43/20/vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas nosečnici –
47/20/vo

Slobodan Rakočević
Zapostavljene prioritete v naši državni upravi – 3-4/6-7/č
Državna uprava in izhod iz krize – 23/11-12/č

Andraž Rangus
Reforma pokojninskega sistema – navidezni računi ali točke? –
44/6-7/č

Vesna Ravnik
Ugovor izpolnitve terjatve v izvršilnem postopku – 15/VII-VIII/pril
Omejitev izvršbe na denarna sredstva občine po prvem odstavku
149. člena ZIZ – 29-30/12–14/č

Branko Reisman
Odgovor na članek Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele – 27/15/odm

Martina Repas
ZPOmK-1 s komentarjem – 48/30-31/prik

Ciril Ribičič
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Zaton belo-črnega dojemanja sveta – 5/27–29/por
Odvetnik in državljan pred ESČP – 7-8/38-39/prik
Pol stoletja Evropskega sodišča za človekove pravice –
16-17/21-22/č
Mreža, ki povezuje Vzhod z Zahodom – 48/27/por
Ustavni sodnik – včeraj, danes in jutri – 49-50/9–11/č

Marko Samardžić
Pooblaščanje oseb za sklepanje zakonskih zvez – 37/12-13/č

Nataša Samec
Izplačilo nagrade upravi družbe – 36/18-19/vo
Znamka, njen ugled in varstvo – 43/30-31/prik

Vasilka Sancin
Pomorska razmejitev v Črnem morju – 6/28-29/sp
Ureditev statusa vojaških diplomatskih predstavnikov RS (skupaj
z Andrejem Kavarjem) – 18/15–17/č
Vrhovno sodišče ZDA Iraku priznalo imuniteto pred ameriškimi
sodišči – 24-25/33-34/sp
Spor o pravicah plovbe in sorodnih pravicah – 29-30/31-32/sp
Sosedstvo je vzajemna reč – 39/3/uv
Kompromis med Slovenijo in Hrvaško – 45/VII–X/pril
Enostranske izjave k dvostranskim mednarodnim pogodbam –
46/16-17/č
Mednarodno letalsko pravo – 49-50/38-39/prik

Nina Scortegagna
Prepoved odtujitve in obremenitve v praksi – 1/14-15/č
Izbris časovno omejenih pravic iz zemljiške knjige – 6/12-13/č
Sprememba hipoteke – 33/VI–VIII/pril
Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju – 39/10-11/č

Anja Sedej
Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (skupaj s
Špelo Cerar, Timonom Hrenom in Petrom Malisom) –
15/29/por

Liljana Selinšek
Privilegij zoper samoobtožbo v informacijski dobi – 2/11–13/č
Nasilje v družini – razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem – 3-4/19–21/č
Notranja neskladja v KZ-1 – 9/13–15/č
Kako omejiti princip »dobiček za vsako ceno« – 18/28-29/por
Elektronski časopis za boj proti kibernetskemu kriminalu –
22/27/prik
Zlonamerni programi tipa Bundestrojaner kot preiskovalno orodje
– 33/19-20/č

Miloš Senčur
Lokalna samouprava – kriza ali razkošje? – 5/II–VI/pril
Vrtiljak nezdružljivosti javnih funkcij – 39/16-17/č

Darja Senčur Peček
Nadomestilo za čas vožnje k naročnikom storitev delodajalca –
6/20-21/vo
Vpliv novejših sodb Sodišča ES na razlago določb ZDR –
11/59–61/č
Delovnopravni položaj vodilnih delavcev – 12/14–16/č
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Andrej Seršen
Ali imamo močnejšega regulatorja na trgu električne energije? –
18/6–8/č

Martina Sever
Odškodninska odgovornost držav članic za sodne kršitve prava
Skupnosti (skupaj s Katjo Plauštajner in Danielo Sindičič) –
1/II–VIII/pril

Saša Sever
Prva obravnava v slovenščini – 47/25/zap

Tina Sever

S–Š

Igor Strnad
Tožbe sodnikov so bile vložene zaradi arogance in ignorance
prejšnje vlade – 40-41/13-14/č

Žiga Stupica
Davčno svetovanje in zastopanje v interesu stranke –
31-32/14–16/č
(Ne)obdavčitev prispevka za dokup zavarovalne dobe presežnih
delavcev – 36/9-10/č

Andrej Svetličič
Sklepanje mednarodnih pogodb v okviru članstva Slovenije v EU
po ZZZ-1 – 5/18–20/č

Upravna svetovalnica na spletu – 49-50/35/prik

Š

Daniela Sindičič
Odškodninska odgovornost držav članic za sodne kršitve prava
Skupnosti (skupaj s Katjo Plauštajner in Martino Sever) –
1/II–VIII/pril

Vinko Skale
Objava dokumentov na portalu e-uprava – 24-25/20/č

Maja Skorupan
Tretji sklop vladnih protikriznih ukrepov in sprejem Zakona o delnem povračilu nadomestila plače – 21/8-9/č
Ovire na poti do večje mobilnosti – delodajalski vidik –
35/14-15/č

Nataša Skubic
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti – 2/32/č
Postopek za evropski plačilni nalog – 5/32/č
Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah – 7-8/40/č
Pravice intelektualne lastnine – 10/32/č
Model, znamka in patent Skupnosti – 12/32/č
Večjezičnost v EU – 14/32/č
Nekatere uporabne povezave za iskanje terminologije, povezane
z EU – 16-17/40/č

Zoran Skubic
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v Luksemburgu
– 29-30/28-29/sp
Elektronsko poslovanje sodišč s strankami za vsako ceno? –
31-32/7-8/č

Nina Smerdu
Reševanje patentnih sporov v Evropi – de lege lata in predvidene reforme – 21/16–18/č

Borut Smrdel
Državna revizijska komisija kot tribunal po 234. členu PES –
47/13–15/č

Maja Smrkolj
Dolžnosti držav članic po 307. členu PES – 10/24-25/sp
Zloraba prevladujočega položaja in izkrivljanje konkurence s strani mednarodne organizacije – 14/26-27/sp
Pravica javnih oseb do zasebnosti in lastne podobe –
23/16–18/č
Olajšan dostop do t. i. geto pokojnin – 24-25/29/sp
Evropski varuh človekovih pravic kot alternativna pravna pot –
26/17-18/č
Lizbonska pogodba – ja, aber – 27/25-26/sp
Nova epizoda v sagi Budweiser – 36/23-24/sp

Vesna Sodja
Gradbena pogodba – začetek teka garancijskega in jamčevalnega roka – 19/12-13/č
Gradbena pogodba – zakaj je pri gradnji najbolje biti v vlogi
projektanta – 24-25/6–9/č
Kaj je narobe s pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim? – 29-30/15-16/č
Omejitve lastninske pravice in posebni pravni režimi na nepremičninah – 35/30-31/prik

Grega Strban
Pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU – 11/54–56/č
Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja
– 46/9–11/č

Nina Šavli
Kako posvojiti otroka iz Rusije? Prvi koraki novih staršev –
13/15–17/č

Iztok Ščernjavič
Kdo bo sodil o sodniških plačah? – 40-41/16-17/č

Nataša Šebenik
Teritorialni dostop do odprtega morja v mednarodni sodni in
arbitražni praksi – 49-50/II–VII/pril

Ivan Šelih
Javno-zasebno partnerstvo na področju preprečevanja mučenja –
2/15-16/č

Simona Šemen
Gladovna stavka: dejanje poguma, obupa ali izsiljevanja –
39/20-21/č

Andrej Šercer
Trgovanje z delnicami izdajatelja pod vplivom ZFPPIPP –
28/6–9/č

Miha Šercer
Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas – 16-17/27/vo
Denarna kazen in skoraj minimalna plača – 18/19/vo
Prerazporejanje delavca – 19/18/vo
Prožnost v času krize – 22/28-29/por

Martina Šetinc Tekavc
Predhodni postopek kot procesna predpostavka za sodno varstvo pravic javnih uslužbencev – 3-4/8–10/č

Aleš Šifrer
Odgovornost odvetnika in njegove administracije pri vlaganju
zahtevkov in drugih pravnih aktov (skupaj z Ano Karlovšek)
– 26/10-11/č

Mitja Širaj
Zastavna pravica po ZTFI in ZFZ – 3-4/14–16/č

Betka Škerlak
Manipuliranje z institutom polnega delovnega časa –
13/13-14/odm

Borut Škerlj
Referendum o Zakonu o odvetništvu – da ali ne? – 15/9-10/č

Alenka Škrk
Uporaba evropskega prava in njegova časovna veljavnost –
29-30/6–9/č

Mirjam Škrk
Al’ prav se piše pravizhnoſt ali pravičnost? – 26/6-7/č
Lajšanje grozot vojne je dolžnost vsega človeštva – 33/3/uv
Nekatera (mednarodno)pravna vprašanja v zvezi z ratifikacijo
Arbitražnega sporazuma – 45/X-XI/pril

Katja Škrubej
Predsodki iz pravne zgodovine (1) – 11/88/č
Predsodki iz pravne zgodovine (2) – 12/27/č
Predsodki iz pravne zgodovine (3) – 13/28/č
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iz
iz
iz
iz
iz
iz
iz

pravne
pravne
pravne
pravne
pravne
pravne
pravne

zgodovine
zgodovine
zgodovine
zgodovine
zgodovine
zgodovine
zgodovine

(4) – 14/29/č
(5) – 16-17/35č
(6) – 18/29/č
(7) – 19/29/č
(8) – 20/29/č
(9) – 21/29/č
(10) – 22/29/č

Miha Šlamberger
Sklep o izročitvi nepremičnine v stečajnem postopku –
5/12-13/č
Predkupna pravica zakonca v osebnem stečaju – 6/10–12/č
Vpis etažne lastnine pri kupcu solastninskega dela stavbe –
9/18-19/vo
Oznaka stavbne pravice pri delitvi parcele – 10/20-21/vo
Prenos pripadajočih zemljišč na pridobitelja dela stavbe –
13/19/vo
Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine? – 20/14–17/odm
Tajkuni in bančna tajnost – 22/6-7/č
Javno dobro kot lastnik v listu B – 22/19-20/vo
Unovčevanje menice in novi ZPlaSS – 34/10-11/č
Zunajsodna prodaja ali »zadržanje« zastavljenih vrednostnih
papirjev – 39/6-7/č
Prenos opuščene javne poti v last zasebniku – 43/20/vo
Vpis etažne lastnine – 46/20/vo

Marko Šorli
Kolikšna je masa ustavnosti? – 10/6-7/č
Duhovna substanca sodnika je temelj sodstva – 35/15/odm
Preprosto ni res – 42/22/odm

Nevenka Šorli
Pravica pravdne stranke, da odkloni nadomeščanje drugega
odvetnika – 24-25/15/č
Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo
tuje parcele? – 26/12-13/č
Replika podpredsedniku Višjega sodišča v Mariboru Branku
Reismanu – 28/17/odm
Stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel – 49-50/15-16/č

Katja Šorli Peternel
Presoja vzročne zveze pri opustitvenih ravnanjih – 49-50/20-21/č

Mateja Špes
Pravica do vpogleda v kazenski spis po ZKP in pravica dostopa
do informacij javnega značaja po ZDIJZ – 31-32/20–22/č
Podaljšanje roka za vložitev stroškovnika v pravdnem postopku –
48/8-9/č

Katja Šugman Stubbs
Evropski dokazni nalog v kazenskih zadevah – 7-8/23–25/č
Odgovor na demanti Marka Šorlija – 43/19/odm

Nana Šumrada
Prenos sedeža družbe iz davčnih razlogov v pravu ES –
11/40-41/č

Dominika Švarc
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Dosmrtna ječa za idejnega vodjo genocida v Ruandi –
1/28-29/sp
Nalog za prijetje predsednika al Baširja – 10/19/č
Začasna omejitev svobode v okviru boja proti terorizmu –
10/26-27/sp
Belgija toži Senegal zaradi pregona nekdanjega čadskega predsednika – 13/17-18/č
Prepoved političnih strank – 27/24/sp
Dosmrtni zapor za sežig civilistov v Višegradu – 31-32/36/sp
Zaporniška dilema: mednarodna zaščita nekdanjih guantánamskih ujetnikov – 37/16–18/č
Natova misija v Afganistanu pod drobnogledom MKS –
38/18-19/č
Čakajoč na Karadžića – 44/27/sp
Prepoved javnega podpiranja nacističnega režima – 47/27/sp
Karadžić neuspešno izpodbijal legitimnost MKSJ – 49-50/32/sp

T
Janez Tekavc
Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa – 14/30-31/prik
Nepremičninsko pravo – 16-17/37/prik
Pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri
prostorskem načrtovanju (skupaj s Petrom Lovšinom) –
38/8–10/č
Vedo, kaj hočejo? – 40-41/15/č
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov (skupaj s Petrom Lovšinom) – 46/6–8/č
Zakonitost kartice Urbana – 49-50/22-23/č

Polona Tepina
Zasuk v smeri priznavanja pravice do dostopa do informacij javnega značaja – 16-17/34-35/sp

Andraž Teršek
Nezavezujoče: (Slovenski) paradoks: referendumi so nedemokratični – 1/33/č
Nezavezujoče: Socialnost in solidarnost kot del etičnega samorazumevanja (pravnikov) – 7-8/41/č
Ustavništvo in novo ustavništvo – 9/17-18/č
Nezavezujoče: Svoboda izražanja: kdo je ultralevičar? – 13/33/č
Nezavezujoče: Znanost kot hudičev advokat? – 20/33/č
Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije – 24-25/II–VIII/pril
Nezavezujoče: Za enotno znanost 21. stoletja – 26/33/č
Nezavezujoče: Svoboda izražanja je pomembnejša od seksa –
31-32/41/č
Nezavezujoče: Nepravnomočna kolumna – 37/33/č
Nezavezujoče: Ustavnosodna politika: razbremeniti in obremeniti
– 43/33/č
Nezavezujoče: Drugače o življenju in smrti? – 49-50/41/č

Ana Testen
Vračilo sodne takse po novem ZST-1 – 7-8/6-7/č
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse – 47/V–VII/pril

Franc Testen
Sodniške plače: res samo gola ugotovitev protiustavnosti? –
1/6–8/č
Kdo je ostal tostran Rubikona in kdo je šel čez? – 45/16/č

Matej Tomažin
Podjetja se predstavijo – 3-4/34/č
Dvorezne subvencije – 7-8/42/č
Prazna malha? – 11/94/č
Finančni holdingi – 14/34/č
Novi lastnik, nova energija – 18/34/č
Kriza kot priložnost? – 21/34/č
Pomanjkanje transparentnosti – 26/34/č
Kdo bo plačal račun – 31-32/42/č
Splet okoliščin ali slabe odločitve? – 36/34/č
Malim delničarjem kaže bolje – 40-41/38/č
Okrevanje, toda ne popolno – 45/34/č
Zanimivo 2009, pestro 2010? – 48/34/č

Gašper Tompa
Dopustnost operacij LBO/MBO – 37/II–VIII/pril

Simona Toplak
Kritično o noveli ZKZ-C – 44/28/por

Miha Trampuž
Izvorna koda pri naročenem računalniškem programu –
14/6–8/č

Andreja Tratnik
Načelo sorazmernosti v kazenskem pravu EU – 13/VI-VII/pril
Do kam naj seže zdravniški molk? – 15/27-28/sp
Tudi zaporniki imajo pravico dihati čist zrak – 16-17/33/sp
(Ne)spoštovanje amnestije druge države za mučenje –
18/23-24/sp
Negativna volilna kampanja kot kršitev pravice do zasebnosti? –
19/26-27/sp
Preslikavanje svojih osebnih podatkov kot del pravice do zasebnega življenja – 20/27-28/sp
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Ugotovitev očetovstva je tudi pravica matere – 21/24/sp
Kasacijski postopek ni potreben, če pa je, mora biti pravilno urejen – 22/25/sp
Pomembnost družinske vezi med očetom in otrokom – 23/27/sp
Zaupnost odnosa z zdravnikom velja tudi v zaporu –
24-25/32/sp
Za nasilje v družini odgovorna tudi država – 27/22-23/sp
Svoboda izražanja v imenu živali – 28/25-26/sp
Kljub formalnim pomanjkljivostim pripor zakonit – 29-30/26-27/sp
Nemožnost sodelovanja v postopku pred ustavnim sodiščem –
31-32/34-35/sp
Drag prestop čez mejo – 31-32/35-36/sp
Sorazmerje med odškodnino za razlastitev in stroški postopka –
33/28/sp
Odgovornost za smrt demonstranta? – 34/26-27/sp
Prenatrpanost zaporov je lahko kršitev 3. člena EKČP –
35/27-28/sp
Razširitev dometa 7. člena EKČP – retroaktivna uporaba milejšega zakona – 37/25-26/sp
Političen vpliv na medije omejuje njihovo svobodo izražanja –
38/23-24/sp
Izzvana kriminalna dejavnost krši pravico do poštenega sojenja –
39/25-26/sp
Časovna prekluzija ob trajajoči kršitvi – 40-41/30-31/sp
Kako modernizirati slovensko pravosodje? – 42/18/por
Varstvo osebnih podatkov in izzivi evropskega prava –
42/22/por
Karikature in politična satira v demokratični družbi – 42/28/sp
Potreba po spremembah kazenskega zakonika – 43/15-16/por
Ustava in volitve – 43/17/por
Pravica do poštenega sojenja pri izdajanju začasnih ukrepov v
civilnih zadeva – 43/28-29/sp
Križ čez križe – 44/26/sp
Več kot pet let pripora ni preveč? – 45/29/sp
Ljudje niso polena – 46/28-29/por
ZKP z uvodnimi pojasnili – 47/30-31/prik
Neučinkovito zagotavljanje stikov med staršem in otrokom –
48/23-24/sp

Matjaž Tratnik
O nekaterih stvarnih in pravnih napakah pri potrošniški prodaji
stanovanja – 33/II–V/pril

T–V

Vročanje zunajsodnih pisanj zunaj sodnega postopka –
26/24-25/sp
Uredba REACH prvič pred Sodiščem ES – 28/26-27/sp
Prosta izbira pristojnega sodišča za razvezo zakonske zveze –
29-30/27-28/sp
In favorem potrošnika – 35/25-26/sp
Dvojna pravna podlaga za dodelitev finančnih prispevkov –
36/22-23/sp
Omejitvena zakonodaja države članice na področju spletnih iger
na srečo – omejitev svobode opravljanja storitev? –
37/24-25/sp
»Črni« seznam teroristov – 39/26-27/sp
Prebivališče kot pogoj za dodelitev brezplačne vinjete invalidnim
osebam – 40-41/27/sp
Skladnost nacionalne ureditve z načelom prepovedi diskriminacije iz prava Skupnosti – 40-41/28-29/sp
Dovoljenje za obratovanje jedrske elektrarne – 43/26-27/sp
Varstvo nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi –
44/23-24/sp
Deželni davek na »razkošje« v nasprotju s pravom Skupnosti –
46/27/sp
Pravica do odškodnine tudi v primeru zamude letala – 47/26/sp
Splošno sodišče kršilo načelo kontradiktornosti – 48/25/sp
Odgovornost dobavitelja za škodo zaradi napake proizvoda –
48/26/sp

Aleš Velkaverh
Terorizem in meje prava – 7-8/25-26/č

Sandra Vesel
Legitimnost poseganja v posameznikovo zasebnost –
24-25/31/sp

Sabrina Veseli
Začasne odredbe v medijskem pravu (skupaj z Markom Bobičem) – 34/8–10/č

Adrijana Viler Kovačič
Obligatornost odločb in stališč Ustavnega sodišča – 7-8/12–14/č
Načelo zakonitosti v upravnem postopku – 29-30/9–11/č
Za boljšo okoljsko zakonodajo – 39/29/por

Ana Vlahek
Verica Trstenjak
Iustitiae oculus vigilat – Prva obsodba Slovenije pred Sodiščem
ES – 11/3/uv
Potrošnik in prodajalec – koga bolj ščiti evropsko pravo? –
11/7–10/č
Prva tožba Slovenije proti Komisiji – 23/3/uv

Oris odškodnin na področju skupnostnega antitrusta –
11/44–46/č

Ana Vodičar
Osnutek predloga družinskega zakonika – 39/II–VII/pril

David Vogrinec
Dušan Tršan

Ureditev predznambe v avstrijskem pravu – 27/12-13/č

Zastavitev komunikacijskega omrežja in druge gospodarske infrastrukture v tujem zemljišču – 22/II–VIII/pril

U
Simon Umek

Dida Volk
Zakon o izvršbi in zavarovanju – nekaj predlogov sprememb in
dopolnitev – 15/II–VI/pril
Sklep o izvršbi − odločba sodišča? – 38/6–8/č

Lan Vošnjak

Odprava posledic množičnih kršitev človekovih pravic –
14/16-17/č

Otrokova pravica do staršev – 44/15-16/č

Irena Vovk

V
Maja Vagaja
Brezplačen prenos gasilskega doma v lasti občine na društvo –
44/17/vo

Luigi Varanelli
Zloraba procesnih pravic – 7-8/8–11/č
Slovenska sodišča in evropsko pravo varstva konkurence –
12/II–V/pril
Civilno pravo – zbirka predpisov – 37/30-31/prik
Od pomembne slovenščine do še pomembnejšega predhodnega
vprašanja – 49-50/6-7/č

Katarina Vatovec
Denarne sankcije zaradi neizpolnitve obveznosti po pravu Skupnosti – 23/26-27/sp

Uskladitev plač – 36/32/por
Predlog Družinskega zakonika – 37/32/por
Pokojninska reforma – 38/32/por
Za boljši odnos s policijo – 39/32/por
Prenova centralne kazenske evidence – 40-41/36/por
Pravo družb – uresničevanje pravice delničarjev in družbenikov
na skupščini – 42/17-18/por
Pravna sredstva upravnega procesnega prava – 42/20/por
VS dopustilo revizijo – 42/32/por
Prejemki in udeležba na dobičku članov organov vodenja in nadzora ter zaposlenih – 43/14/por
Ustavne spremembe – 43/32/por
Zdravstvena reforma – 44/32/por
Bombni napad na sodnico – 45/32/por
Konec sodniške stavke – 46/32/por
Nacionalni preiskovalni urad – 47/32/por
Človekove pravice in pravna država – 49-50/34/por
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Predstavitve tuje pravne literature
na straneh PP

58

Julian Henriques, Wendy Hollway, Cathy Urwin, Couze Venn
in Valerie Walkerdine: Changing the Subject: Psychology, Social Regulation and Subjectivity – 1/30
Andrea Di Nicola, Andrea Cauduro, Marco Lombardi in
Paolo Ruspini: Prostitution and Human Trafficking:
Focus on Clients – 2/29
Nelda H. Cambron-McCabe, Martha M. McCarthy in Stephen B. Thomas: Legal Rights of Teachers and Students
– 2/30
Alice Bullard (ur.): Human Rights in Crisis – 2/30
Cassia C. Spohn: How Do Judges Decide – The Search
for Fairness and Justice in Punishment – 3-4/30
Susan W. Brenner: Cyberthreats: The Emerging Fault Lines
of the Nation State – 3-4/30
Adam M. Smith: After Genocide: Bringing the Devil to Justice – 5/30
Charles Ogletree, Jr. (ur.), Austin Sarat (ur.): When Law
Fails: Making Sense of Miscarriages of Justice – 5/30
Raj Panjwani (ur.): Wildlife Law: A Global Perspective –
5/30
Richard Sennett: Kultura novega kapitalizma – 6/29
Mireille Delmas-Marty: Preureditev oblasti: Domišljijske sile
prava – 6/29-30
Zygmunt Bauman: Identiteta: pogovori z Benedettom Vecchijem – 7-8/37
Florence Hartmann: Mir in kazen – 7-8/37-38
Daniel J. Solove: The Future of Reputation: Gossip, Rumor
and Privacy on the Internet – 7-8/38
Naomi Klein: The Shock Doctrine – 9/29
Georgios Terzis (ur.): European Media Governance: National and Regional Dimensions – 10/30
Deborah L. Rhode in David Luban: Legal Ethics (University Casebook) – 10/30
George Denniston, Frederick Hodges in Marilyn F. Milos
(ur.): Circumcision and Human Rights – 11/90
Trevor Cook: Pharmaceuticals, Biotechnology and the Law
– 11/90
Robin Warner: Protecting the Oceans Beyond National Jurisdiction: Strengthening the International Law Framework
(Legal Aspects of Sustainable Development) – 11/90
Giorgio Righetti in Massimilian Rimaboschi: Mednarodne
konvencije o pomorski, notranji plovbi in zračni navigaciji – 12/29
Peter W. Singer: Wired for War – 12/29
Charles Foster: Choosing Life, Choosing Death: The Tyranny of Autonomy in Medical Ethics and Law – 12/30
Catherine Barnard in Okeoghene Odudu (ur.): The Outer
Limits of European Union Law – 12/30
Lynette Owen: Odkupne in prodajne pravice za literarna
dela – 13/29
Amy B. Thistlethwaite in John D. Wooldredge: Forty Studies that Changed Criminal Justice – 13/30
Tom Hadden: The Responsibility to Assist: EU Policy and
Practice in Crisis-Management Operations Under European Security and Defence Policy – 13/30
Michael Dougan in Samantha Currie (ur.): 50 Years of the
European Treaties: Looking Back and Thinking Forward
(Essays in European Law) – 13/30
Marshall Kapp: Legal Aspects of Elder Care – 13/30
Tamara Perisin: Free Movement of Goods and Limits of
Regulatory Autonomy in the EU and WTO – 14/30

Harvey Teff: Causing Psychiatric and Emotional Harm: Reshaping the Boundaries of Legal Liability – 14/30
Jeremy Levitt (ur.): Africa: Mapping New Boundaries in
International Law – 14/30
Loïc Wacquant: Zapori revščine – 15/30-31
Jose V. Ciprut (ur.): Democratizations: Comparisons, Confrontations and Contrasts – 15/30
Valsamis Mitsilegas: EU Criminal Law – 15/30
Lisa S. Lane: Firm Conviction: A Case Against Private Law
Practice – 15/30
F. Lee Bailey: When the Husband is the Suspect – 15/30
Peter Squires (ur.): ASBO Nation: The criminalisation of
nuisance – 16-17/37
Robin Sax (ur.): Reaching the Bar: Stories of Women at
All Stages of Their Law Careers – 16-17/38
Antonio Cassese (ur.): The Oxford Companion to International Criminal Justice – 16-17/38
Patricia Birnie, Alan Boyle in Catherine Redgwell: International Law and the Environment – 16-17/38
Andrew Macnab (ur.): Materials on European Community
Law of Competition – 16-17/38
Brian K. Johnson in Marsha Hunter: The Articulate Advocate: New Techniques of Persuasion for Trial Lawyers
– 18/30
John O. Spengler, Paul M. Anderson, Daniel P. Connaughton in Thomas A. Baker III: Introduction to Sport
Law – 18/30
John A. Zervopoulos: Confronting Mental Health Evidence:
A Practical Guide to Reliability and Experts in Family
Law – 19/30
Ayelet Shachar: The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality – 19/30
Jann K. Kleffner: Complementarity in the Rome Statute and
National Criminal Jurisdictions – 20/30
James Marson: Business Law – 20/30
Simon Stokes (ur.): Digital Copyright – 21/30
William H. Putman: Legal Research, Analysis and Writing
– 21/30
Antonio Cassese (ur.): The Oxford Companion to International Criminal Justice – 21/30
Hector Olasolo: The Criminal Responsibility of Senior Political and Military Leaders as Principals to International
Crimes – 22/30
Wolf-Georg Ringe, Louise Gullifer in Philippe Thery (ur.):
Current Issues in European Financial and Insolvency
Law – 22/30
Catherine Seville: EU Intellectual Property Law and Policy
– 22/30
Richard Bronaugh, Jason Neyers in Stephen Pitel (ur.):
Exploring Contract Law – 22/30
Luigi Palombi: Gene Cartels: Biotech Patents in the Age
of Free Trade – 23/30
Patrick Capps: Human Dignity and the Foundations of International Law – 23/30
Alexander H. Turk: Judicial Review in EU Law – 23/30
Charles A. E. Goodhart: The Regulatory Response to the
Financial Crisis – 23/30
Ryan Goodman in Mindy Jane Roseman (ur.): Interrogations, Forced Feedings, and the Role of Health Professionals: New Perspectives on International Human
Rights, Humanitarian Law and Ethics – 24-25/38
Paul C. Higgins in Mitchell Mackinem (ur.): Problem-Solving Courts: Justice for the Twenty-First Century? –
24-25/38
Suzanne Ost: Child Pornography and Sexual Grooming:
Legal and Societal Responses – 24-25/38
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Mark P. Thomas: Regulating Flexibility: The Political Economy of Employment Standards – 26/30
Frank Adoranti (ur.): The Managers‘ Guide to Understanding Effective Contract Evaluation – 26/30
Mattias Derlen: Multilingual Interpretation of European Community Law – 27/30
Laurie S. Coltri: Alternative Dispute Resolution: A Conflict
Diagnosis Approach – 27/30
Jennifer L. Hochschild (ur.) in John H. Mollenkopf (ur.):
Bringing Outsiders In: Transatlantic Perspectives on
Immigrant Political Incorporation – 28/30
Mirjan Damaška: Obrazi pravosodja in državna oblast –
29-30/33
Jennifer R. Wynn: Psychopathology in Supermax Prisons
– 29-30/33
Bert Demarsin, Eltjo J. H. Schrage, Bernard Tilleman in
Alain Verbeke (ur.): Art & Law – 29-30/34
Jan Klabbers: An Introduction to International Institutional
Law – 29-30/34
Robert Dunne: Computers and the Law: An Introduction
to Basic Legal Principles and Their Application in Cyberspace – 29-30/34
Donna Gomien: Kratek vodič po Evropski konvenciji o človekovih pravicah – 31-32/37
Barack Obama: Pogum za upanje: Misli o obnovi ameriškega sna – 31-32/37
Jane Lynch: Clinical Responsibility – 31-32/38
David Marshall: Compensation for Stress at Work –
31-32/38
D. Rhidian Thomas (ur.): The Journal of International Maritime Law – 33/29
Jonathan Soeharno: The Integrity of the Judge: A Philosophical Inquiry – 33/30
Douglas A. Irwin, Petros C. Mavroidis in Alan O. Sykes:
The Genesis of the GATT – 33/30
Carla del Ponte in Chuck Sudetic: Gospa tožilka: soočenja z najhujšimi zločinci človeštva in s kulturo nekaznovanosti – 34/30-31
Adam Crawford (ur.): Crime Prevention Policies in Comparative Perspective – 34/30
Nico Steytler in John Kincaid (ur.): Local Government and
Metropolitan Regions in Federal Systems (Global Dialogue on Federalism) – 34/30
Lee R. Massingdale (ur.): Human Rights in China – 34/30
Michael Faure in Marjan Peeters (ur.): Climate Change and
European Emissions Trading: Lessons for Theory and
Practice – 35/30
David R. Lynch: Inside the Criminal Courts – 35/30
Richard Spinello in Maria Bottis: A Defense of Intellectual
Property Rights – 37/30
Michael Head in Scott Mann: Domestic Deployment of the
Armed Forces: Military Powers, Law and Human Rights
– 37/30
Martha Albertson Fineman, Jack E. Jackson in Adam P.
Romero (ur.): Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations –
37/30
Wolfgang Faber (ur.) in Brigitta Lurger (ur.): National Reports
on the Transfer of Movables in Europe (Volume 1:
Austria, Estonia, Italy, Slovenia) – 38/30-31
Kenneth P. Miller: Direct Democracy and the Courts –
38/30
Alain Strowel (ur.): Peer-to-Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law: A New Model for the
Digital Age – 38/30
Wael B. Hallaq: An Introduction to Islamic Law – 38/30

Sjoerd Claessenes: Free Movement of Lawyers in the European Union – 39/30
Michael Steinmann, Peter Sykora in Urban Wiesing (ur.):
Altruism Reconsidered – Exploring New Approaches to
Property in Human Tissue – 39/30
Marisa Silvestri in Chris Crowther - Dowey: Gender and
Crime – 40-41/34
Thomas Gibbons (ur.): Free Speech in the New Media –
40-41/34
Transparency International: Global Corruption Report 2009
– Corruption and the Private Sector – 40-41/34
Ernesto Che Guevara: Bolivijski dnevnik – 42/29
The International Water Law Collection (5 zvezkov) – 42/30
Lilian Edwards in Charlotte Waelde (ur.): Law and the Internet – 42/30
Richard Parrish in Samuli Miettinen: The Sporting Exception in European Union Law – 42/30
Cliff Roberson in Dilip K. Das: An Introduction to Comparative Legal Models of Criminal Justice – 42/30
Anton van Kalmthout in Ioan Durnescu (ur.): Probation in
Europe – 43/30
Teela Sanders, Maggie O’Neill in Jane Pitcher: Prostitution
– Sex, Work, Policy and Politics – 43/30
Josephine Steiner in Lorna Woods: EU Law – 43/30
Eugene McLaughlin in John Muncie (ur.): The Sage Dictionary of Criminology – 44/30
Claus-Dieter Ehlermann in Mel Marquis (ur.): European Competition Law – Annual 2008: Antitrust Settlements under
EC Competition Law – 44/30
Diane Rowland, Uta Kohl in Andrew Charlesworth: Information Technology Law – 44/30
Claudia Tofan in Willem-Jan van der Wolf: International Law
– Selected documents (Volume 1 in Volume 2) – 44/30
Sanja Barić: Zakonodavna delegacija i parlamentarizam u
suvremenim europskim državama (Delegirana zakonodaja in parlamentarizem v sodobnih evropskih državah)
– 45/30-31
Indira Carr: International Trade Law – 45/30
Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Almir Maljević, Klaus
von Lampe in Miroslav Scheinost (ur.): European crimemarkets at cross-roads: Extended and extending criminal Europe – 45/30
Nico Keijzer in Elies Van Sliedregt: The European Arrest
Warrant in Practice – 45/30
H. Weijers: The Rights of Indigenous people – 46/30
Andreas F. Lowenfeld: International Economic Law – 46/30
Ian Blackshaw, Steve Cornelius in Robert Siekmann (ur.):
TV Rights and Sport – Legal Aspects – 47/30
Peter De Cruz: Family Law, Sex & Society – 47/30
Martin Luther King ml.: Avtobiografija – 49-50/37
John Bell, Sophie Boyron in Simon Whittaker: Principles
of French Law – 49-50/38
Stephen Tromans: Nuclear Law – 49-50/38
Wolf-Georg Ringe, Louise Gullifer in Philippe Théry (ur.):
Current Issues in European Financial and Insolvency
Law – 49-50/38
Rhona Smith: Texts and Materials on International Human
Rights – 49-50/38
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Renato Vrenčur
Številka parcele in identifikator stavbe pri zemljiškoknjižnem
dovolilu (skupaj s Slađano Mrkonjić) – 2/19-20/vo
Javno dobro (skupaj s Slađano Mrkonjić) – 12/19-20/vo

Igor Vuksanović
Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti
do izbrisanih – 20/IV–VI/pril
Individualizirani omejevalni ukrepi v pravnem redu Republike Slovenije – 26/II–VIII/pril
Sprememba stališča v zvezi z individualiziranimi omejevalnimi
ukrepi Varnostnega sveta – 27/29/sp
Nadaljnje krhanje položaja izključnih lastnikov stanovanj in stanovanjskih hiš – 45/17-18/č
Dodatno o stanovanjskem varstvu v novi družinski zakonodaji –
48/15-16/č

W
David Weindorfer
Zgodovinska sodna praksa Sodišča ES – končno tudi v slovenščini? (skupaj z Anamarijo Patricijo Masten) – 6/II–VII/pril

Helena Weith Milčinski
Ukinjanje zahteve za varstvo zakonitosti? – 9/II–VIII/pril

Z
pravne osebnosti – 10/30-31/prik
omejeno odgovornostjo v praksi (1.)
omejeno odgovornostjo v praksi (2.)
omejeno odgovornostjo v praksi (3.)
omejeno odgovornostjo v praksi (4.)
omejeno odgovornostjo v praksi (5.)

Sabina Zgaga
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (2.) – Hudodelstva zoper
človečnost in vojna hudodelstva – 23/18-19/č
Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (4.) – Terorizem –
26/15-16/č

Miša Zgonec-Rožej
Prva sodba za srbska hudodelstva na Kosovu – 10/27-28/sp

Katarina Zidar Al-Mutairi
Svoboda izražanja in graja vodstva podjetja, ki jo je izrekel predsednik sindikata – 12/26-27/sp
Odgovornost države, ker ni preprečila umora – 13/24/sp
Diskriminacija pri izplačevanju pokojnin po razpadu skupne države – 14/27–29/sp
Prenos najemnega razmerja s pokojnega na osebo istega spola
– 21/25-26/sp
(Ne)upravičenost tujih državljanov do denacionalizacije –
28/24/sp
Pravica do sojenja v razumnem roku – 42/II–VI/pril

Peter Zmagaj
Poziv Računskega sodišča za razrešitev odgovorne osebe –
38/II–VIII/pril

Boštjan Zuljan
Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja
– 27/II–VIII/pril

Bojan Zabel
Spregled
Družba z
Družba z
Družba z
Družba z
Družba z

Varovana plača ali kako ustvarjati pravo z mnenji – 39/18-19/č
Varčevanje na plečih javnih uslužbencev – delovna uspešnost –
43/10–12/č

–
–
–
–
–

12/10-11/č
13/8-9/č
14/10–12/č
15/15-16/č
16-17/13-14/č

Dean Zagorac
Spet o naglavnih pokrivalih – 2/25/sp
Antena kot pravica najemnika – 3-4/29/sp
Povračilo stroškov spremembe spola – 6/27/sp
Pravica do zdravega okolja in obveščenosti – 9/26/sp
Florence Hartman: Ne bodo me utišali – 22/28/por

Saša Zagorc
Ustavna ureditev Slovenije že petič – 9/30-31/prik

Renata Zagradišnik
Zlata delnica kot ovira prostega pretoka kapitala – 11/47-48/č
Odškodninska odgovornost države za sodne napake pri uporabi
prava Skupnosti – 16-17/17–19/č

Aleš Zalar
Revolucija v civilnem sodstvu – 29-30/3/uv
Branimo svobodo, zagotavljamo pravičnost – 40-41/3/uv

Boštjan Zalar
Krajša zgodovina načela pravne države – 10/II–VII/pril
Sodni svet – bistveni dejavnik kakovosti sodstva? – 28/14-15/odm
(Do)stop do Ustavnega sodišča z ustavno pritožbo –
48/II–VIII/pril

Gordana Zalaznik

Marko Zupanc
Odškodnine v primeru odpovedi letalskega poleta iz varnostnih
razlogov – 2/8-9/č
Nebistvene formalne pomanjkljivosti ponudb v praksi javnega
naročanja – 44/II–V/pril

Mojca Zupančič
Poletna šola evropskega zasebnega prava v Salzburgu (skupaj z
Juretom Lukančičem in Ivom Grlico) – 34/27/por

Ž
Miroslav Žaberl
Policijska uporaba plinskega razpršilca, fizične sile in palice –
16-17/VII-VIII/pril

Janja Žejn
Dedovanje po preminulem članu agrarne skupnosti –
28/18-19/vo

Primož Žerjav
Tretja novela Zakona o zadrugah za večjo privlačnost te organizacijske oblike (skupaj s Francijem Avscem) – 44/10-11/č

Simon Žgavec
Posebni primeri zastopanja prokuristov in poslovodstva – težave
in nejasnosti v praksi (skupaj z Vidom Leskovcem) –
43/6–8/č

Matija Žgur
Sovražni govor in diskriminacija v javni komunikaciji – 11/87/por

Urejanje zapuščinske zadeve po novem pri notarju – 49-50/18–20/č

Aleš Završnik
Ali želite, da vam sodi računalnik? – 12/3/uv
Zapori revščine – 15/30-31/prik
ASBO Nation: The criminalisation of nuisance – 16-17/37/prik
Nove možnosti za kršitve in zaščito – 23/29/por
Za premišljeno uporabo IT-rešitev v pravu – 24-25/34/por
Gospa tožilka – 34/30-31/prik
Kazenska in kaznovalna zakonodaja – 39/30-31/prik
Bolivijski dnevnik – 42/29/prik
Avtobiografija – 49-50/37/prik

Nejc Zemljak
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Zbirka Sistem in politika plač v javnem sektorju – 11/89/prik

Andrej Žmitek
Zakon o duševnem zdravju: problemi v praksi – 33/6–9/č

Jurij Žurej
Medijsko pravo – 22/30-31/prik
Kako izračunati ceno svetovalne ure – 34/II–VII/pril

Andraž Žvan
Nova organizacija pravnega varstva v postopkih oddaje javnih
naročil? (skupaj z Vido Kostanjevec) – 48/12–14/č

Marko Žvipelj
Zaključek postopka javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika z vidika evropskega prava – 11/22-23/č

