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A

KAZALO 2010 statistika
Avtorji: 324

Intervjuji: 3

Uvodniki: 42

Poročila: 100
Prikazi:

Članki: 474
Knjige naših avtorjev: 43
Odmevi: 33

Knjige tujih avtorjev: 107

Priloge: 49

Iz disertacij: 2
Spletne strani: 42

Podjetnik med paragrafi: 42
Erarjeve meje: 106

Skupaj prikazov: 194
Zapisi:

Vprašanja in odgovori: 69
Prava peresa: 11
Mnenja organov: 124
Sodna praksa: 226

A

Pravna praksa
časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352-0730
Leto 29 (923–972)
Letnik 2010: PP 1–50

POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku 2010. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna
odločba in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vprašanja & odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni zapisi (rubrike Aktualno v zakonodaji v okviru Podjetnika med paragrafi, Luksemburška kronika, Dogodki –
izjave, Evropa, Globus, Zaznamovalo nas je), napovedi
seminarjev in drugih strokovnih srečanj (rubrika Pravni
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
int
= intervju
mo = mnenje organa
odm = odmev na objavljeni prispevek ali stališče
pod = priloga Podjetnik med paragrafi
por = poročilo (na primer z dogodka, seminarja, seje,
srečanja, o dejavnosti organa, društva)
prik = prikazi (recenzije) knjig in revij, doktoratov, elektronskega medija
pril = priloga PP
sp
= sodna praksa
uv
= uvodnik
vo
= vprašanje in odgovor
zap = kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski zapis
(na primer rubrika Prava peresa)

Drugo: 4
Skupaj zapisov: 15

Agencija za trg vrednostnih papirjev
glej vrednostni papirji

alternativno reševanje sporov
Primorski pravni center (Centro legale del Litorale) (Irena Vovk) –
9/38/prik
Ad hoc: Smrdokavrina modra razsodba (Vesna Bergant Rakočević) – 9/33/č
Partnerski dialog v zdravstvu (Jaka Slokan) – 10/6–8/č
Izpodbijanje arbitražne odločbe – 11/22–25/sp
Constitutio (in)certa (Marijan Pavčnik) – 13/3/uv
Arbitražni sporazum ne določa poteka mej – 13/24/sp
Priznanje tuje arbitražne odločbe – obstoj arbitražnega sporazuma – 15/25–28/sp
Kritika odločitve Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu s
Hrvaško (Matevž Krivic) – 19/II–VI/pril
Cross-border Internet Dispute Resolution (Irena Vovk) –
19/30/prik
Ob grmenju »treh modrih« o okupaciji in kolaboraciji? (Matevž
Krivic) – 20/14-15/č
Zavajanje s pobožnimi željami po kopenski meji do Savudrije
(Matevž Krivic) – 21/8-9/č
Arbitraža – da ali ne? (Metka Arah) – 22/II–VII/pril
Prenapet lok razprav (Natali Gak) – 22/29/por
Mediacija je vse privlačnejša (Dean Zagorac) – 23/29/por
Začetek veljavnosti Arbitražnega sporazuma (Vasilka Sancin) –
24-25/18–20/č
Mediacija v športu (Vesna Bergant Rakočević) – 24-25/20-21/č
ARS pri WIPO (Natali Gak) – 26/32/por
Mirno reševanje sporov je pravna vrednota (Nina Betetto) –
27/3/uv
Arbitražni sporazum: opozorilo Ustavnega sodišča kot poziv k
dekonstitucionalizaciji državnih mej (Sebastian Nerad) –
28/II–VI/pril
ZARSS, ZMCGZ in ZArbit s komentarjem (Gordana Ristin) –
28/30-31/prik
Izbor arbitrov v meddržavnih sporih (Vasilka Sancin) –
29-30/19–21/č
Napotitev na mediacijo (Gordana Ristin) – 31-32/38-39/prik
Kako izbrati idealnega sodnika ali arbitra (Aleš Zalar) –
35/13–15/č
Arbitražni sporazum se lahko začne izvrševati – 35/20/sp
Priprava memoranduma je dolgotrajen in zahteven proces (Vasilka Sancin) – 37/15-16/č
Perspektiva arbitražnega reševanja sporov (Andreja Primec) –
38/17-18/č
Arbitraža v delovnem sporu (Nataša Belopavlovič) –
40-41/25-26/vo
Mediacija v individualnih delovnih sporih zoper državo (Nejc
Zemljak) – 42/15-16/č
Arbitražni sporazum – 42/23/sp
Ustavno sodišče še drugič potrdilo ustavnost Arbitražnega sporazuma (Jernej Letnar Černič) – 44/20-21/č
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Slovenija privlačna za mednarodno gospodarsko arbitražo (Natali
Gak) – 44/29/por

arbitraža
glej alternativno reševanje sporov

Avstralija
The Limits of Criminal Law – A Comparative Analysis of
Approaches to Legal Theorizing (Irena Vovk) – 26/30/prik

begunci

Avstrija
Med strahom in pogumom (Franci Gerbec) – 18/3/uv
Mater (non) semper certa est ... (Andreja Tratnik) – 19/28-29/sp
Države niso zavezane dopustiti istospolne poroke (Dominika
Švarc) – 27/26-27/sp
Prodaja časopisa z možnostjo nagrade (še) ne pomeni nepoštene poslovne prakse (Katarina Vatovec) – 48/24/sp

avtorsko pravo
Copyright Law and the Public Interest in the Nineteenth Century
(Irena Vovk) – 1/30/prik
Google krši avtorske pravice (Jan Jeram) – 2/28/sp
Omejitev avtorske pravice – 42/23/sp
Zaračunavanje pristojbine za zasebno razmnoževanje avtorskih
del poslovnim subjektom v neskladju z evropskim pravom
(Maja Smrkolj) – 44/26-27/sp
Moral Rights (Irena Vovk) – 46/30/prik
Problem(i) izključnosti televizijskih pravic (Ana Čertanec) –
48/II–VIII/pril

glej tudi azil in migracije
Zgolj pripadnost teroristični organizaciji ne vodi k izključitvi iz
statusa begunca (Katarina Vatovec) – 46/25-26/sp

Belgija
Omejitev prostega gibanja študentov? (Katarina Vatovec) –
16-17/34-35/sp
Do zdaj le tri sodbe (Ana Vlahek) – 29-30/17-18/odm

blagovna znamka
glej industrijska lastnina

Bolgarija
Zdravljenje proti volji posameznika krši pravico do zasebnega
življenja (Nana Weber) – 36/27-28/sp

borza
glej ekonomija in vrednostni papirji

Bosna in Hercegovina

Azija
Intellectual Property in Asian Emerging Economies – Law and
Policy in the Post-TRIPS Era (Irena Vovk) – 33/30/prik

azil
Okoljski migranti (Dominika Marolt Maver) – 24-25/24–26/č
Le dejansko uveljavljanje zaščite pomeni njeno uživanje (Neža
Pogorelčnik) – 26/24/sp
European Immigration and Asylum Law – A Commentary (Irena
Vovk) – 40-41/38/prik

B
bančništvo

2

Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je
prejela za tuj račun (383.d člen ZDavP-2) – 47/III-IV/erar
Zbiranje zdravstvenih podatkov pri banki (Irena Vovk) –
47/23/mo
Razkrivanje osebnih podatkov med zaposlenimi v banki (Irena
Vovk) – 47/23/mo
Islamsko bančništvo – hit bančnega sistema v prihodnosti?
(Peter Merc) – 49-50/18-19/č

Instrumenti finančnih zavarovanj in javna naročila (Miran Jus) –
2/II–V/pril
Stroški pridobitve bančne garancije in DDV – 10/I/erar
Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s
predpisi v Sloveniji, po Zakonu o dohodnini – 10/II-III/erar
Kreditno tveganje in regulatorne zahteve (Aljanka Klajnšek) –
11/9-10/č
Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov (Peter Merc)
– 14/6–8/č
Reševanje EU? (Jože Mencinger) – 19/3/uv
Devizne hranilne vloge v luči odločbe Ustavnega sodišča (Mateja
Grašek) – 21/11-12/č
Lombardni krediti – dolžnost prodaje zastavljenih sredstev v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca
(Aleš Maček) – 23/9–11/č
Jamstvo za vloge v finančni krizi (Meta Ahtik) – 23/14-15/č
Nova pravila MTZ za garancije na zahtevo (Miran Jus) –
26/13-14/č
Slovenija, pred kom si zatiskaš oči? (Jure Mikuž) – 27/34/č
Vpogled v transakcijski račun fizične osebe (Irena Vovk) –
28/24/mo
Načelo neodvisnosti centralne banke v evrskem območju na preizkušnji? (Meta Ahtik) – 29-30/15-16/č
The Law and Practice of International Banking (Irena Vovk) –
31-32/38/prik
Kreditna »podpora« (Robert Kleindienst) – 31-32/42/č
Veljavnost in uporaba okvirne pogodbe na primeru bančnih
poslov (Nina Kranjec, Peter Merc) – 36/12–14/č
Tri slike iz finančne krize (Sandi Kodrič) – 39/34/č
Bančne garancije (Matija Knapič) – 44/30-31/prik
Finančna zavarovanja (Natali Gak) – 44/32/por

Daytonska ustava v neskladju z EKČP (Dominika Švarc) –
2/24-25/sp
Vojna in mir: Mujo in njegova lastninska pravica (Andraž Teršek)
– 28/16–18/č

brezplačna pravna pomoč
glej pravna pomoč

C
Carinska uprava Republike Slovenije
Trošarine – 2/IV/erar
Poročanje v PR-O za carinske postopke 6323 (ponovni uvoz
začasno izvoženega blaga) in 6300 (za ponovni uvoz ukradenega blaga) – 8/II-III/erar
Carinski in davčni postopki – 8/IV/erar
Trošarine – 14/IV/erar
Trošarine – 21/IV/erar

carine
glej tudi Carinska uprava Republike Slovenije
Poročanje v PR-O za carinske postopke 6323 (ponovni uvoz
začasno izvoženega blaga) in 6300 (za ponovni uvoz ukradenega blaga) – 8/II-III/erar
Carinski in davčni postopki – 8/IV/erar
Evropski carinski informacijski portal (Irena Vovk) – 21/38/prik
Poštne pošiljke – 23/IV/erar
Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev carinskega zastopanja v postopku vnosa blaga v carinsko skladišče –
40-41/III/erar

Ciper
Trgovina z ljudmi je samostojno prepovedano dejanje (Andreja
Tratnik) – 8/26-27/sp

civilno pravo
Misli brez roka trajanja (Ana Vlahek) – 2/29/prik
Pogled na pravno problematiko nevarnih psov (Igor Vuksanović)
– 8/9-10/č
Dnevi civilnega prava (Natali Gak) – 18/28-29/por
Vloga sodnika v civilnih sporih (Lojze Ude) – 20/3/uv
Fundamental Rights and Private Law in the European Union
(Irena vovk) – 20/30/prik
Univerzalno pravno nasledstvo pri statusnih preoblikovanjih
gospodarskih družb (Simon Žgavec) – 24-25/8–11/č
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civilno procesno pravo
glej tudi pravna sredstva, vročanje in zamudna sodba
Tožbeni zahtevki v socialnih sporih (Jaka Slokan) – 1/14-15/č
Dogovor o umiku tožbe v sodni poravnavi – izpolnitev obveznosti
– 3-4/21–23/sp
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Ana Testen) –
5/6–8/č
Vročanje pravnim osebam, podjetnikom in odvetnikom (Aleš
Galič) – 5/II–VI/pril
Drugačna rešitev predhodnega vprašanja v glavnem postopku
kot obnovitveni razlog? (Polona Kukovec) – 5/VII-VIII/pril
Neopravičen izostanek toženca z glavne obravnave –
6-7/II-III/pod
Ugotovitev ničnosti izjave o priznanju očetovstva – nujno sosporništvo – 6-7/27–29/sp
Potek glavne obravnave – 8/21/sp
Izpolnitev obveznosti iz sodne poravnave – dogovor o umiku
tožbe – 9/22–25/sp
Evropsko civilno procesno pravo (Maja Brkan) – 12/15–17/č
Odločba Ustavnega sodišča brez (razumnih) razlogov o razveljavitvi (Danilo Ukmar) – 13/15-16/č
Izključitev protipravnosti – 13/II-III/pod
Prekluzija v primeru delnih in vmesnih sodb (Vesna Rijavec) –
13/23/vo
Doplačilo sodne takse v zadevah COVL (Ana Testen) –
15/6–8/č
Ali se lahko dogovorjena nagrada odvetniku uveljavi kot odškodnina od nasprotne stranke? (Kristijan Anton Kontarščak) –
15/10-11/č
V pravdi uporabljeni izvidi (Irena Vovk) – 15/28/mo
Nekaj postopkovnih dilem pri odločanju v socialnih sporih (Aleksandra Hočevar Vinski) – 16-17/6–9/č
Kaznovalna funkcija odškodnin in Ustava (Igor Vuksanović) –
20/11-12/č
Pasivna legitimacija – 20/III/pod
Neupravičena obogatitev – 22/II–IV/pod
Naknadni odškodninski zahtevek v sporu o motenju posesti
(Nina Betetto) – 24-25/26/vo
Nerazumljiva ali nepopolna vloga – 24-25/27-28/sp
Zavrženje nepopolne pritožbe in vnaprejšnje opozorilo –
26/20/sp
Stroški izvršilnega postopka – načelo uspeha v sporu –
29-30/30/sp
Informativni dokaz v pravdnem postopku (Mile Dolenc) –
31-32/8–10/č
Nepopolna tožba – postopek po ugovoru zoper sklep na podlagi verodostojne listine – navajanje odločilnih dejstev –
31-32/25-26/sp
Merila za presojo utemeljenosti ugovora dediča dolžnika v izvršilnem postopku (Špela Cirer) – 33/11-12/č
Spori iz razmerij med starši in otroki – zastopanje otroka – stiki
z otrokom – 33/23-24/sp
Dokaz prima facie v pravdnem postopku (Mile Dolenc) –
35/6–8/č
Zavrženje prve tožbe in vložitev nove v treh mesecih –
35/III/pod
Opustitev izvedbe dokaza – 37/III/pod
Civilna okuženost (Jože Ilc) – 38/9-10/č
Veter harmonizacije mednarodnega civilnega procesnega prava
(Tjaša Ivanc, Urška Kežmah) – 39/28/por
Dovoljenost revizije – novo pooblastilo odvetniku – 42/23–25/sp
Materialno procesno vodstvo – razpravno načelo – 43/23-24/sp
Prekluzija procesnih dejanj (Ana Testen) – 44/12–14/č
Odvetniški monopol za zastopanje na sodiščih (Urška Derganc)
– 45/29/por
Dejanska razlastitev – pristojnost nepravdnega sodišča za odločanje o odškodninskih zahtevkih razlastitvenih zavezancev –
odškodninska odgovornost po OZ – 47/21–24/sp

Č
človekove pravice
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, izbrisani, svoboda izražanja, Varuh človekovih pravic in zasebnost
Šport kot oblika spolne diskriminacije (Vesna Bergant Rakočević)
– 1/20-21/č
Dezorientiranost dela pravne stroke ob krizi ustavnega sojenja
(Matevž Krivic) – 1/II–VIII/pril

C–Č

»Krepitev pravne države« po osnutku sprememb Ustave RS
(Nataša Pirc Musar) – 3-4/10-11/č
Usodni trikotnik (Ciril Ribičič) – 5/3/uv
Vnovič o pravnih izzivih volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač) –
8/18-19/č
Ureditev nadomestila za brezposelne in socialne pomoči v
nasprotju z Ustavo (Maja Smrkolj) – 8/27-28/sp
Problem dogmatične absolutizacije ekskluzije (Anže Erbežnik) –
9/17-18/č
Spolna diskriminacija pri objavi prostih del (Barbara Mazovec
Kšela) – 9/19-20/č
Ustavno sodišče RS – kaj je onkraj meja pravne države? (Blaž
Kovač) – 10/16-17/č
Med temeljnimi pravicami in evropsko zakonodajo (Maja Smrkolj)
– 10/25-26/sp
Ustavna demokracija in vladavina prava – ustavnopravni eseji
(Matija Žgur) – 11/30-31/prik
Lizbonska pogodba – pogled na spremembe z zornega kota
države (Rajko Knez) – 12/19–21/č
Reforma Ustavnega sodišča in varstvo človekovih pravic (Marko
Bošnjak) – 13/6–9/č
Z obrobja postave: Problem razprave ob družinskem zakoniku
(Tomaž Pavčnik) – 13/33/č
Age Discrimination Law in Europe (Irena Vovk) – 14/30/prik
Extreme Speech and Democracy (Irena Vovk) – 14/30/prik
ZVPSBNO: kje smo, kam gremo? (Zoran Skubic) – 15/12-13/č
Slovenija je kršila pravice najemnikov denacionaliziranih stanovanj (Jasna Murgel) – 15/21-22/č
Sojenje brez nepotrebnega odlašanja – 15/24/sp
Test sorazmernosti na primeru odločbe Ustavnega sodišča
(Mojca Zadravec) – 16-17/12–14/č
Zatiskanje oči pred realnostjo (Matevž Krivic) – 16-17/14-15/odm
Omejitev prostega gibanja študentov? (Katarina Vatovec) –
16-17/34-35/sp
Še o ZVPSBNO (Metoda Orehar Ivanc) – 18/13-14/odm
Varstvo pred mobingom – danajsko darilo delavstvu? (Bećir
Kečanović) – 18/18-19/č
Ustavne spremembe v sodnem slogu (Marta Dominika Jelačin) –
19/12-13/č
Fundamental Rights and Private Law in the European Union
(Irena vovk) – 20/30/prik
Pozitivna diskriminacija na podlagi spola (Igor Vuksanović) –
21/II–VIII/pril
Nezavezujoče: Nesuverene razlage suverenosti (Andraž Teršek) –
22/33/č
Forenzična bolnišnica (Barbara Nerat) – 23/II–VIII/pril
Issues in Human Rights Protection of Intellectually Disabled Persons (Irena Vovk) – 23/30/prik
Pet let reforme prekrškovnega prava (Bećir Kečanović) –
24-25/3/uv
Okoljski migranti (Dominika Marolt Maver) – 24-25/24–26/č
Z obrobja postave: Stranpota človekovih pravic (Tomaž Pavčnik)
– 24-25/41/č
Za ravnotežje med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic (Ljubo Bavcon) – 26/3/uv
Položaj burke v Evropi (Jan Jeram) – 27/18–20/č
Prekinitev umetnega ohranjanja pri življenju na podlagi vnaprej
izražene volje bolnika (Dominika Švarc) – 27/25/sp
Nezavezujoče: Monopol nad nasiljem (Andraž Teršek) – 27/33/č
ZDZdr – ali zakonodaja dovolj ščiti pred zlorabo pravic? (Nana
Weber) – 28/10-11/č
Vojna in mir: Mujo in njegova lastninska pravica (Andraž Teršek)
– 28/16–18/č
In flagranti: Od konfiskacije do kapitulacije (Hinko Jenull) –
28/33/č
Pravna praznina in protiustavna pravna praznina (Sebastian
Nerad) – 29-30/6–8/odm
Premalo o sorazmernosti (Jernej Letnar Černič) – 29-30/8–10/č
Odprta vprašanja tudi na področju OBMP (Nana Weber) –
29-30/24–26/č
(Ne)razumevanje pridržka javnega reda in posvojitev s strani istospolnih partnerjev (Jerca Kramberger Škerl) –
29-30/II–VII/pril
Nekatere bistvene dileme preiskave elektronskih naprav (Zoran
Cunk) – 31-32/II–VIII/pril
Poveljniki OVK vnovič pred sodiščem (Miša Zgonec - Rožej) –
31-32/35-36/sp
Prva obsodba za zločine Rdečih Kmerov (Dominika Švarc) –
31-32/36-37/sp
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Pregnant Pause – An International Legal Analysis of Maternity
Discrimination (Irena Vovk) – 31-32/38/prik
Kazenska, razširjena in civilna zaplemba protipravne premoženjske koristi (Matevž Pezdirc) – 34/6–9/č
Paragraf: Veliki brat (Alenka Leskovic) – 35/29/č
Pravica do nepristranskega sojenja – izločitev sodnika –
36/21–23/sp
Omejevanje javnih zdravstvenih pravic in doktrina pozitivnih
obveznosti države (Matija Žgur) – 37/17-18/č
Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe
(Maja Brkan) – 37/II–VIII/pril
Odgovor na prispevek Veliki brat (Vanja Režonja Utenkar) –
37/29/odm
Climate Change and Displacement – Multidisciplinary Perspectives (Irena Vovk) – 38/30/prik
Diferenciacija višine globe glede na premoženjsko stanje (Igor
Vuksanović) – 39/8-9/č
Pravni kanibalizem (Primož Gorkič) – 40-41/22-23/č
Elder Law (Irena Vovk) – 40-41/38/prik
Mehanizmi varstva človekovih pravic (Natali Gak) – 42/18/por
Spremenjena pravica do popravka v predlaganem Zakonu o
medijih (Tomaž Pavčnik) – 43/15-16/č
Kaznovanje novinarja in urednika poseglo v svobodo izražanja
(Andreja Tratnik) – 43/27/sp
Človekove pravice in ustavna demokracija (Igor Kaučič) –
43/29–31/prik
Human Rights at Work – Perspectives on Law and Regulation
(Irena Vovk) – 44/30/prik
Poziv za specialno zakonsko ureditev zaščite »žvižgačev« (Igor
Vuksanović) – 45/8–10/č
Prepoved gensko spremenjenih organizmov (Vladko Began) –
45/19-20/č
Paragraf: Kaznomanija (Alenka Leskovic) – 46/33/č
EU na poti k EKČP – nov rekord ali nov zaplet? (Maja Brkan) –
48/3/uv
Decoding International Law – Semiotics and the Humanities
(Irena Vovk) – 48/30/prik
Kdo je manjšina? (Natali Gak) – 48/32/por
Z obrobja postave: Ko vrani razkoljejo lobanjo (Tomaž Pavčnik) –
48/33/č
Ustavo je treba jemati resno (Rok Čeferin) – 49-50/13-14/č
Dignitas – slovenska revija za človekove pravice (Irena Vovk) –
49-50/46/prik

D
darilna pogodba
glej pogodbe

davčni postopek

4

Plačilo akontacije v primeru organiziranja nagradnih iger –
8/III-IV/erar
Carinski in davčni postopki – 8/IV/erar
Uveljavljanje in priznavanje odbitka davka, plačanega v tujini ter
oprostitve v skladu z novelo ZDavP-2B – 10/IV/erar
Novosti pri razkrivanju davčnih podatkov pooblaščeni osebi –
13/I-II/pod
Spremenjena ureditev posredovanja podatkov v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznostih zavezanca za davek za potrebe
vodenja postopkov iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) –
14/III/erar
Javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti
prenehala identifikacija za namene DDV – tudi zaradi obstoja suma zlorabe identifikacije za namene DDV (missing traderji) – 14/IV/erar
Novosti informativnega izračuna dohodnine za leto 2009 –
15/I-II/pod
Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične
osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne
obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov
po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju – 21/II-III/erar
Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih
instrumentov – pridobitev statusa pooblaščenega tujega
posrednika – 23/III-IV/erar
Novosti pri obračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz nematerializiranih finančnih instrumentov – 24-25/I–III/pod
Odpis, delni odpis in odlog plačila davka – podatki o družinskih
članih zavezanca (Irena Vovk) – 24-25/31/mo

Novosti na podlagi novele ZDavP-2C – 26/III/erar
Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih
instrumentov – pridobitev statusa pooblaščenca – 26/IV/erar
Pojmovanje plačnika davka po novem 58. členu ZDavP-2 –
27/I-II/pod
Pogosta vprašanja in odgovori – davčni odtegljaj od dohodkov
iz NFI – 31-32/III-IV/erar
Pogosta vprašanja in odgovori – plačnik davka – 45/II-IV/erar
Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je
prejela za tuj račun (383.d člen ZDavP-2) – 47/III-IV/erar

davek na dodano vrednost (DDV)
Z uvedbo obrnjene davčne obveznosti do novih obveznosti v tveganih dejavnostih – 1/I-II/pod
Nakup plenic in posledice obračuna DDV po previsoki stopnji
(Davčna uprava RS) – 2/22/vo
Knjigovodsko evidentiranje vozil – 2/I-II/erar
Vračilo DDV v skladu z Direktivo Sveta 2008/9/ES z dne
12. februarja 2009 – 5/I/erar
Uporaba direktiv 2008/8/EC in 2008/9/EC – 5/I–III/erar
Obračun DDV od pridobitve blaga znotraj Skupnosti – 8/II/erar
Priznavanje pravice do odbitka DDV pred identifikacijo za namene DDV – 8/I-II/erar
Poročanje v PR-O za carinske postopke 6323 (ponovni uvoz
začasno izvoženega blaga) in 6300 (za ponovni uvoz ukradenega blaga) – 8/II-III/erar
Kraj opravljanja storitev prevoza blaga – 8/III/erar
Postopek 42 in vpis podatkov v evidence za namene DDV –
10/I/erar
Stroški pridobitve bančne garancije in DDV – 10/I/erar
Subvencije, izplačane izvajalcem javnih služb za storitve varstva
okolja in DDV – 14/I/erar
Opravljanje finančnih storitev osebam s sedežem v drugi državi
in vpis v DDV evidence – 14/II/erar
Javna objava zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti
prenehala identifikacija za namene DDV – tudi zaradi obstoja suma zlorabe identifikacije za namene DDV (missing traderji) – 14/IV/erar
Rešitve izvzema iz sistema DDV za osebe javnega prava, ki
nastopajo kot organ oblasti (Žiga Stupica) – 15/14–16/č
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost – 16-17/I-II/erar
Utaje na področju davka na dodano vrednost (Andrej Grah
Whatmough) – 18/11-12/č
Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti v določenih
sektorjih v skladu s 76.a členom ZDDV-1 – 19/I–IV/erar
Dileme izvajanja 76.a člena ZDDV-1 v praksi – 20/I-II/pod
Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev – 21/I/erar
Obresti iz naslova blagovnih kreditov – 21/I/erar
Storitve na področju gradbeništva in 76.a člen ZDDV-1 –
21/II/erar
Nastanek obdavčljivega dogodka – 21/II/erar
Določitev kraja opravljanja notarskih storitev – 23/I/erar
Pridobitev motornega vozila od obdavčljivega preprodajalca iz
druge države članice EU – 23/I-II/erar
Stopnja DDV od dimnikarskih storitev – 23/II/erar
Uporaba nižje stopnje DDV od dobave knjig na vseh fizičnih
nosilcih – 26/I/erar
Storitve, prejete od davčnega zavezanca iz Velike Britanije in
DDV – 26/I/erar
Potovalne agencije in obračunavanje DDV – 28/I-II/erar
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri šolah in vrtcih – 28/III/erar
Kraj obdavčitve dobave blaga preko interneta, ki je uvoženo v
Slovenijo iz tretje države – 28/III/erar
Novi ukrepi zoper davčne utaje na področju davka na dodano
vrednost (Andrej Grah Whatmough) – 31-32/13-14/č
Oprostitev plačila DDV za dajanje v najem opremljene nepremičnine in parkirnih prostorov – 31-32/I/erar
Stopnja DDV od dobav stanovanj po 1. januarju 2011 –
31-32/I-II/erar
Obresti za zamudo pri vračilu DDV s strani davčnega organa
davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici –
34/I/erar
Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve –
34/I-II/erar
Vračilo DDV v potniškem prometu – 34/II-III/erar
Ugodnosti in obveznosti izhajajo iz identifikacije za DDV –
35/I–III/pod
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Vadba joge in obračunavanje DDV – 36/I-II/erar
Stopnja DDV ob uvozu montažnih hiš – 36/II/erar
Obdavčitev dobav v skladu s 76.a členom ZDDV-1 – 36/II/erar
Izvajanje 89. člena ZDDV-1 – 36/II-III/erar
Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje
dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene –
38/I/erar
Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles –
38/I-II/erar
Prejem računa za nakup smučarskih kart in identifikacija za
namene DDV – 38/II/erar
Obračun DDV od storitev zbiranja odpadne embalaže –
40-41/I-II/erar
Odbitek DDV od nočitev in stroškov prehrane – 40-41/II/erar
Prevozne storitve in obračunavanje DDV – 40-41/II-III/erar
Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev carinskega zastopanja v postopku vnosa blaga v carinsko skladišče –
40-41/III/erar
Stalna poslovna enota in ZDDV-1 – 43/I/erar
Storitve vzdrževanja, ki jih opravi upravnik zgradbe in 76.a člen
ZDDV-1 – 43/I-II/erar
Avtomatska izposoja mestnih koles in izdaja računa v skladu z
ZDDV-1 – 43/II/erar
Subvencije in izračun odbitnega deleža – 43/II-III/erar
S 1. januarjem spet spremembe ZDDV-1 – 44/I-II/pod
Sprememba v obdavčitvi stanovanjskih objektov, za katere se za
namene DDV ne šteje, da so del socialne politike –
47/I/erar
Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, gradbene storitve,
obrnjena davčna obveznost iz 76.a člena ZDDV-1 in odbitek
DDV – 47/I-II/erar
Novela Zakona o davku na dodano vrednost (Andrej Grah Whatmough) – 49-50/10–12/č
Prevozi bolnikov na dializo – 49-50/I/erar
Vključitev prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne
energije in dodatka k ceni toplote v davčno osnovo za DDV
– 49-50/I/erar
Navajanje sklicev na določbe DDV zakonodaje na izdanih računih – 49-50/I-II/erar
Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV – 49-50/II-III/erar
DDV obravnava storitev na premičninah, opravljenih za tujega
naročnika, ki dobavi to blago na ozemlju Slovenije –
49-50/III/erar

davek na motorna vozila
Obdavčitev motornih vozil odslej glede na izpolnjevanje okoljskih
standardov – 9/I-II/pod
Obvestilo o sprejetju sprememb in dopolnitev Zakona o davku
na motorna vozila – 16-17/II–III/erar
Vračilo DMV za nakup motornega vozila za prevoz invalidne
osebe – 16-17/IV/erar
Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega
ZDMV – 19/IV/erar

davek od dohodkov pravnih oseb
Priznavanje pridobitnih in nepridobitnih dohodkov je odraz aktivnosti organizacije – 18/I-II/pod
Novosti na podlagi novele ZDDPO-2E – 26/II-III/erar
Sklad tveganega kapitala – obdavčitev udeleženih oseb –
28/IV/erar
Donacija kot davčno priznan odhodek (Boštjan Petauer) –
29-30/29/vo
Izvajanje Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti – 34/III-IV/erar
Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti – zagotavljanje
prehrane v vrtcu – 36/I/erar
Pridobitna in nepridobitna dejavnost – donacije v naravi, članarine – 36/III-IV/erar
Pojasnilo v zvezi s 25. členom ZDDPO-2 (pojem druge oblike
organiziranja) – 38/IV/erar
Uporaba besede skupina (Jernej Jeraj, Maja Vagaja) – 39/20/vo
Staro-nova pravila uveljavljanja davčnih olajšav za raziskave in
razvoj – 42/I-II/pod
Pojasnilo v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu
ZDDPO-2 in 6. členu ZRPPR1015 – 43/III-IV/erar
Izvajanje posameznih določb predpisov o obdavčenju v zvezi z
razdelitvijo družbe – 45/I/erar

D

davki
glej tudi davek na dodano vrednost (DDV), davek na motorna
vozila, davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina
Informacija o davčnih obveznostih tujih podjetij in podjetnikov, ki
v Sloveniji opravljajo dejavnost – 2/II-III/erar
Davčni raji na odstrelu (Peter Merc) – 6-7/6–8/č
Posebnosti dodatne obdavčitve poslovodstev in nadzornih organov – 6-7/I-II/pod
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o izogibanju dvojnega
obdavčevanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško – 8//IV/erar
Carinski in davčni postopki – 8/IV/erar
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo
– ZDTon-A – 10/III-IV/erar
Uveljavljanje in priznavanje odbitka davka, plačanega v tujini ter
oprostitve v skladu z novelo ZDavP-2B – 10/IV/erar
Izogibanje obdavčevanju s strani družb v evropskem pravu
(Nana Šumrada) – 12/39-40/č
Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov (Peter Merc)
– 14/6–8/č
Spremenjena ureditev posredovanja podatkov v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznostih zavezanca za davek za potrebe
vodenja postopkov iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) –
14/III/erar
Obdavčitev regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
po ZDDDČPNO – 14/IV/erar
Položaj samozaposlenih oseb v slovenski pravni ureditvi (Luka
Tičar) – 18/II–VII/pril
Izvajanje ZDDDČPNO – 19/IV/erar
Davčni trojček (Irena Vovk) – 20/32/por
Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične
osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne
obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov
po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju – 21/II-III/erar
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado
RS in Vlado Italijanske republike – 21/IV/erar
Spremembe temeljnih davčnih zakonov se že izvajajo –
22/I-II/pod
Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih
instrumentov – pridobitev statusa pooblaščenega tujega
posrednika – 23/III-IV/erar
Po d. o. o. na rajsko otočje (Peter Merc) – 24-25/6–8/č
Pojmovanje plačnika davka po novem 58. členu ZDavP-2 –
27/I-II/pod
Ali država z dodatno obdavčitvijo članov poslovodstva in nadzornih organov krši Ustavo (Jure Mercina) – 31-32/15-16/č
Pogosta vprašanja in odgovori – davčni odtegljaj od dohodkov
iz NFI – 31-32/III-IV/erar
Pogodba o lizingu v (sodni) praksi (Aljanka Klajnšek) –
33/12-13/č
Uporaba 15. ali 16. člena Vzorčne konvencije OECD za prokuriste – 34/IV/erar
Davčne ugodnosti delovanja v ekonomskih conah – 37/I-II/pod
Koriščenje spodbud za razvoj Pomurja – 39/I-II/pod
Posredovanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov DURS
(Irena Vovk) – 40-41/30/mo
Odkup police življenjskega zavarovanja (Maja Golovrški) –
45/17–19/č
Pogosta vprašanja in odgovori – plačnik davka – 45/II-IV/erar
Tax Policy, Women and the Law – UK and Comparative Perspectives (Irena Vovk) – 48/30/prik
Obdavčevanje pokojnine po določbah Konvencije o izogibanju
dvojnega obdavčevanja med RS in ZDA – davčne obveznosti rezidentke RS – 49-50/IV/erar

dedno pravo
Dedovanje premoženja osebe – povračilo socialne pomoči –
18/21/sp
Vezanost strank na vsebino sklepa o napotitvi na pravdo – pridobitev lastninske pravice na vozilu – 19/24–26/sp
Prikrajšanje nujnega deleža – izplačilo nujnega deleža v denarju
– 26/21-22/sp
Dedovanje v Evropi (Irena Vovk) – 29-30/46/prik
Merila za presojo utemeljenosti ugovora dediča dolžnika v izvršilnem postopku (Špela Cirer) – 33/11-12/č
Status zaščitene kmetije po določilih Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Primož Feguš) – 33/14–16/č
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Zahtevek zapustnikovega potomca do izločitve dela zapustnikovega premoženja – pravnomočnost sklepa o dedovanju –
40-41/27-28/sp
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku (Luigi Varanelli) – 46/II–VI/pril
Preužitkarska pogodba – smrt prevzemnika – dedovanje prevzemnikovih obveznosti – 49-50/25–27/sp

delnice
glej vrednostni papirji

delovna razmerja
glej delovno pravo

delovno pravo

6

glej tudi letni dopust, mobing, pogodba o zaposlitvi in sindikat
Odmori in čas razpoložljivosti za mobilne delavce – 1/24/sp
Kontrola bolniškega staleža (Irena Vovk) – 2/25/mo
Posredovanje zasebne telefonske številke delodajalcu (Irena
Vovk) – 2/25/mo
Delitev dobička matične delniške družbe delavcem hčerinske
d.o.o. (Barbara Rajgelj) – 3-4/20/vo
Obveznost plačila dodatka za delo po posebnem razporedu
(Nataša Belopavlovič) – 3-4/20-21/vo
Kadrovska štipendija in (ne)zaposlitev (Nina Scortegagna) –
5/19-20/č
Malo in nujno delo (Brigita Rajšter Vranović) – 5/21/vo
Znižanje dodatka za delovno dobo – 5/22/sp
Delokalizacija danes (Mitja Novak) – 6-7/25/č
Dopolnilno delo in vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje
za javne uslužbence (Nataša Belopavlovič) – 6-7/26-27/vo
Izraba odmora in delovni čas strokovnih delavcev vrtca (Sektor
za vrtce Ministrstva za šolstvo in šport) – 8/20/vo
Osnova za odmero odpravnine delavcu invalidu – delo s krajšim
delovnim časom – 8/22–24/sp
Ocenimo delodajalce (Irena Vovk) – 8/38/prik
Spolna diskriminacija pri objavi prostih del (Barbara Mazovec
Kšela) – 9/19-20/č
Detektivski nadzor nad bolniškim staležem (Irena Vovk) –
9/23/mo
Malo delo (Irena Vovk) – 9/32/por
Kontrola bolniškega staleža (Nataša Belopavlovič) – 10/20/vo
Pogoji za postopen prehod na minimalno plačo (Nataša Belopavlovič) – 10/20/vo
Maria Anselmi, Vesna Mrazič: Prožnejši trg delovne sile je nujen
(Irena Vovk) – 10/28-29/int
Gender and Migration in 21st Century Europe (Irena Vovk) –
10/30/prik
Migrantski delavci: med formalno enakopravnostjo in dejansko
neenakostjo (Polona Mozetič) – 11/18-19/č
Kako država spodbuja zaposlovanje invalidov (Nina Kos) –
11/20-21/č
Pravni položaj delavca ob insolventnosti delodajalca po novi
Direktivi 2008/94/ES (Luka Tičar) – 12/30–32/č
Varstvo delavcev, delo katerih v RS posredujejo agencije za
začasno zaposlovanje, ki imajo sedež v državah EU (Polonca Končar) – 12/32–34/č
Začasna prerazporeditev delovnega časa (Brigita Rajšter Vranović) – 12/47/vo
Osnova za odmero odpravnine delavcu invalidu – nadomestilo
zaradi manjše plače na drugem ustreznem delovnem mestu
– 12/49-50/sp
Popravek (Brigita Rajšter Vranović) – 13/23/vo
Prenehanje delovnega razmerja v času napotitve na čakanje
(Maja Skorupan) – 14/15-16/č
Plača na podlagi delovne uspešnosti (Slavi Pirš) – 14/23/vo
Sveti Prekarij, obvaruj vse prekerne tega sveta! (Polona Mozetič)
– 15/3/uv
Odsotnost z dela ob poteku odpovednega roka – 15/II-III/pod
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega (Nataša Belopavlovič) – 15/23/vo
Predlagane spremembe ZDR (Brigita Rajšter Vranović) –
15/29/por
Malo delo, velike spremembe? (Sabina Pirnat, Sanda Šabić) –
16-17/25-26/č
The Modernization of Labour Law and Industrial Relations in a
Comparative Perspective (Irena Vovk) – 16-17/38/prik
Položaj samozaposlenih oseb v slovenski pravni ureditvi (Luka
Tičar) – 18/II–VII/pril
Delavska pomlad (Jure Mikuž) – 18/34/č
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Prevoz na delo ali službena pot (Nataša Belopavlovič) –
20/19/vo
Prenehanje delovnega razmerja poklicnega pripadnika Slovenske
vojske zaradi varnostnega zadržka – 20/20–23/sp
Malo delo študentov (Andrej Grah Whatmough, Darka Podmenik)
– 21/17-18/č
Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo (Nataša Belopavlovič) – 21/19/vo
Videonadzor na delovnem mestu (Irena Vovk) – 21/24/mo
Varstvo delavk, ki dojijo (Urška Gliha) – 22/11–13/č
European Labour Law (Irena Vovk) – 22/30/prik
Hramba gradiva iz natečajnega postopka (Irena Vovk) –
23/24/mo
Odškodninska odgovornost in pavšalna odškodnina (Nataša
Belopavlovič) – 26/19/vo
Zavod za zaposlovanje (Irena Vovk) – 26/38/prik
Izredno plačana odsotnost zaradi selitve (Nataša Belopavlovič) –
27/20/vo
(Ne)zasebnost na delovnem mestu po ameriško (Liljana Selinšek)
– 27/24-25/sp
Nadomestilo za spoštovanje prepovedi konkurenčne dejavnosti
(Maja Skorupan) – 28/13-14/č
Dodatek na delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 28/19/vo
Jubilejna nagrada (Brigita Rajšter Vranovič) – 28/19-20/vo
Neplačevanje prispevkov s strani delodajalcev – 28/20/sp
Prenehanje delovnega razmerja invalidu – 28/21-22/sp
Novela ZVZD (Irena Vovk) – 28/32/por
Povračilo stroškov v zvezi z delom – prehrana med delom (Nataša Belopavlovič) – 29-30/28/vo
Delo v manj ugodnem delovnem času (Slavi Pirš) –
29-30/28-29/vo
Vpogled v e-pošto zaposlenega (Irena Vovk) – 29-30/33/mo
Obseg izvršbe na plačo (in druge stalne denarne prejemke)
(Dida Volk) – 31-32/6–8/č
Delovno razmerje s tujcem: transformacija pogodbe o zaposlitvi
za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
(Maja Skorupan) – 31-32/20/č
Višina plače javnega uslužbenca – 31-32/27–29/sp
Upravičenost do izplačila dodatkov v času nosečnosti (Katarina
Vatovec) – 31-32/31/sp
Pregnant Pause – An International Legal Analysis of Maternity
Discrimination (Irena Vovk) – 31-32/38/prik
Primernost vsebine kadrovskega vprašalnika (Irena Vovk) –
33/23/mo
Veljavnost konkurenčne klavzule v primeru starostne upokojitve
(Nataša Belopavlovič) – 34/21/vo
Izvršba na plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja z drugega zornega kota (Vid Pavlica) – 35/8-9/odm
Pravno varstvo pred odpovedjo – starejši delavec (Nataša Belopavlovič) – 35/19/vo
Preventivni pregledi delavcev in potni stroški (Nataša Belopavlovič) – 35/19/vo
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela (Nataša
Belopavlovič) – 36/20/vo
Malo delo (Nataša Belopavlovič) – 36/21/vo
Pridobitev neupravičene koristi s kršitvami temeljnih pravic delavcev (Teja Žučko) – 36/22/mo
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninski
reformi (Maja Golovrški) – 37/8–10/č
Veljavnost kolektivnih pogodb (Nataša Belopavlovič) – 38/22/vo
Nadzor in omejevanje uporabe tiskalnikov (Irena Vovk) –
38/24-25/mo
Pravico do odmora za dojenje imajo tudi očetje (Maja Smrkolj) –
39/24-25/sp
Arbitraža v delovnem sporu (Nataša Belopavlovič) –
40-41/25-26/vo
Delo na črno (Irena Vovk) – 40-41/40/por
Mediacija v individualnih delovnih sporih zoper državo (Nejc
Zemljak) – 42/15-16/č
Novosti delovnega in socialnega prava (Irena Vovk) –
43/16-17/por
Odpoved kolektivne pogodbe (Irena Vovk) – 43/32/por
Še o sklepanju podjemne pogodbe z lastnim delavcem (Nataša
Belopavlovič) – 44/22-23/vo
Human Rights at Work – Perspectives on Law and Regulation
(Irena Vovk) – 44/30/prik
Poziv za specialno zakonsko ureditev zaščite »žvižgačev« (Igor
Vuksanović) – 45/8–10/č
Nerazumne rešitve preprečevanja dela na črno (Igor Vuksanović)
– 46/6-7/č
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Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja (Darja Senčur
Peček) – 48/15–17/č
Varovanje osebnih podatkov (Nataša Belopavlovič) – 49-50/23/vo
Sprememba delodajalca – obveznosti prevzemnika in pravice
delavca – 49-50/27-28/sp
Odpoved pravici do odpravnine – 49-50/28–30/sp

demokracija
glej pravna država

demonstracije
glej javni shodi

denacionalizacija
Slovenija je kršila pravice najemnikov denacionaliziranih stanovanj (Jasna Murgel) – 15/21-22/č

detektivska dejavnost
Detektivski nadzor nad bolniškim staležem (Irena Vovk) –
9/23/mo
Kontrola bolniškega staleža (Nataša Belopavlovič) – 10/20/vo

diplomacija
Zunanja politika (Natali Gak) – 47/30-31/prik

diskriminacija
glej človekove pravice

Dnevi slovenskih pravnikov 2010
Priznanja in nagrade za leto 2010 – 40-41/6-7/por
Korporacijsko pravo – odškodninski in korporacijski zahtevki delničarjev in gospodarskih družb (Irena vovk) – 42/16-17/por
Razvoj kazenskega prava EU (Andreja Tratnik) – 42/17-18/por
Mehanizmi varstva človekovih pravic (Natali Gak) – 42/18/por
Finančna zavarovanja (Natali Gak) – 42/18-19/por
Sodobne tehnologije v pravu EU: od pogodb do iger na srečo
(Andreja tratnik) – 42/19-20/por
Spremembe izvršbe in zavarovanja (Mitja Kocmut) – 42/20/por
Zloraba prava (Irena Vovk) – 42/21/por
Novosti delovnega in socialnega prava (Irena Vovk) –
43/16-17/por
Spremembe ureditve postopkov zaradi insolventnosti (Irena Vovk)
– 43/17/por
Smeri razvoja javnega sektorja: izhodna strategija Vlade RS in
javno pravo (Andreja Tratnik) – 43/18/por
Ustavna sredstva parlamentarne opozicije (Natali Gak) –
43/18-19/por
Konkurenca (novosti v konkurenčnem pravu) (Natali Gak) –
43/19-20/por
Pravni okvir informatizacije poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah
(po noveli ZZK-1C) (Andreja Tratnik) – 43/20/por
Ekonomska analiza pogodbenega prava (Mitja Kocmut) –
43/20-21/por
Spremembe ureditve pravniškega državnega izpita (Mitja Kocmut)
– 43/21-22/por

dobrodelnost
Ustanova Pustimo jim sanje (Irena Vovk) – 15/38/prik
Donacija kot davčno priznan odhodek (Boštjan Petauer) –
29-30/29/vo
Pridobitna in nepridobitna dejavnost – donacije v naravi, članarine – 36/III-IV/erar

dohodnina
Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane – 2/II/erar
Informativni izračun dohodnine za leto 2009 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini – 5/III-IV/erar
Povprečenje dohodka iz delovnega razmerja po 120. členu
ZDoh-2 – 5/IV/erar
Plačilo akontacije v primeru organiziranja nagradnih iger –
8/III-IV/erar
Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s
predpisi v Sloveniji, po Zakonu o dohodnini – 10/II-III/erar
Novosti informativnega izračuna dohodnine za leto 2009 –
15/I-II/pod
Nastopajoči športnik (nerezident) in ureditev obveznosti plačnika
davka – 21/III-IV/erar

D

Spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu –
23/II-III/erar
Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
(ZDoh-2G) – 26/II/erar
Prejem subvencije za samozaposlitev in davčne posledice
(Andrej Grah Whatmough) – 27/14-15/č
Vprašanja, povezana z izračunom neto povečanja števila zaposlenih, pri uveljavljanju davčnih ugodnosti po ZRPPR1015 –
31-32/II-III/erar
Obravnava čebelarske dejavnosti – 38/II–IV/erar
Dohodninska odločba staršev in učbeniški sklad (Irena Vovk) –
39/21/mo
Obdavčitev nadomestil članom občinske volilne komisije –
40-41/IV/erar
Lokalne volitve 2010 – 40-41/IV/erar
Obdavčitev subvencij za samozaposlitev – 43/IV/erar
Obravnava štipendij – 45/I-II/erar
S spremembo Zakona o dohodnini nad negativne posledice
predčasne prekinitve pokojninskega zavarovanja – 46/I-II/pod
Pojasnilo glede načina obdavčitve obveznic SOS2E po 1. juliju
2010 – 47/III/erar
Vprašanje v zvezi z boniteto za uporabo osebnega motornega
vozila – operativni najem – 49-50/III/erar
Napotitev delavcev v tujino in obračun – 49-50/III-IV/erar

dokazno pravo
Ravnanje z elektronskimi napravami po ZKP-J: zgolj policija ali
tudi drugi državni organi? (Liljana Selinšek) – 3-4/18-19/č
Upravno-kaznovalni postopek: erozija pravic obrambe? (Tea
Melart) – 6-7/20–22/č
In flagranti: Od konfiskacije do kapitulacije (Hinko Jenull) –
28/33/č
Informativni dokaz v pravdnem postopku (Mile Dolenc) –
31-32/8–10/č
Dokaz prima facie v pravdnem postopku (Mile Dolenc) –
35/6–8/č
Nedovoljen dokaz – izjava privilegirane priče, dana zunaj kazenskega postopka – 37/21-22/sp
Civilna okuženost (Jože Ilc) – 38/9-10/č
Pravni kanibalizem (Primož Gorkič) – 40-41/22-23/č
Spolno nadlegovanje otroka – med varstvom pravic žrtve in
obrambe (Andreja Tratnik) – 40-41/31-32/sp
Pismo Kasiju o obrnjenem dokaznem bremenu (Ciril Keršmanc)
– 40-41/37/zap
Nezavezujoče: Fran Milčinski ali Franz Kafka? Ne, senat (2)
(Andraž Teršek) – 45/33/č
Kazensko pravo kot sredstvo za obvladovanje vsega in vseh
(Andreja Tratnik) – 46/28-29/por

doktorati
Procesna dejanja obdolženca v kazenskem postopku (Andreja
Tratnik) – 1/29/prik
Šport v EU (Vesna Bergant Rakočević) – 11/29/prik

doping
glej šport

dosmrtni zapor
glej kaznovalno pravo

društva
glej tudi Pravniško društvo Ljubljana, Pravniško društvo Maribor
in Zveza društev pravnikov Slovenije
Socialna omrežja tudi za pravnike (Natali Gak) – 1/32/por
Društvo za ustavno pravo Slovenije 1986 (Irena Vovk) –
2/38/prik
Društvo Prav-da (Irena Vovk) – 6-7/46/prik
Društvo študentov PF Univerze v Mariboru (Irena Vovk) –
12/70/prik
Varstvo osebnih podatkov pri upravljanju z društvom (Irena Vovk)
– 16-17/32/mo
Med strahom in pogumom (Franci Gerbec) – 18/3/uv
Globoke spremembe v pravu (Natali Gak) – 20/27-28/por
Prenapet lok razprav (Natali Gak) – 22/29/por
Sodišče EU po Lizbonski pogodbi (Petra Ferk) – 22/29/por
Kdaj se bodo športni klubi preoblikovali v gospodarske družbe?
(Peter Maraž) – 23/16-17/č
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Bo lastninjenje klubov res rešilo slovenski šport? (Jernej Podlipnik) – 24-25/21–23/odm
Izvajanje Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti – 34/III-IV/erar
Za kulturo javnega dialoga (Irena Vovk) – 35/28/por
Vadba joge in obračunavanje DDV – 36/I-II/erar
Društvo študentov prava Ljubljana (Irena Vovk) – 39/38/prik
35 let Osimskega sporazuma (Natali Gak) – 48/27/por

družinsko pravo
Pravni posli med zakoncema (Nina Scortegagna) – 2/15-16/č
Skupno in posebno premoženje zakoncev na nepremičninah
(Nina Scortegagna) – 6-7/14–16/č
Istospolne družine – »njihova« nevarnost ali »naš« odsev? (Saša
Kmet) – 6-7/16-17/č
Delitev skupnega premoženja – poslovni delež – 6-7/31–33/sp
Pomanjkljivosti Družinskega zakonika (Bojana Zadravec) –
8/11–13/č
Življenjske skupnosti v Sloveniji in tujini (Bojana Zadravec) –
10/12-13/č
Nezavezujoče: (Ustavno)pravno puhličarstvo (Andraž Teršek) –
11/32/č
Delitev skupnega premoženja – 12/51-52/sp
Odvzem pravice do stikov z otrokom – koristi otroka –
12/52–54/sp
Začasni skrbnik (Alenka Križnik) – 13/21-22/č
Z obrobja postave: Problem razprave ob družinskem zakoniku
(Tomaž Pavčnik) – 13/33/č
Kaj nam prinašajo ženitne pogodbe (1) (Miha Verčko) –
14/18-19/č
Zakonik v korist otroka (Natali Gak) – 14/32/por
Kaj nam prinašajo ženitne pogodbe (2) (Miha Verčko) –
15/16-17/č
Sporazumna razveza zakonske zveze pri notarju (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/15-16/č
»Navidezne« zakonske zveze (Bojana Zadravec) – 20/12–14/č
Široka razlaga starševskih pravic (Dominika Švarc) – 22/27/sp
Priznavanje tujih sodnih odločb o posvojitvi otroka s strani istospolnih partnerjev (Nana Weber) – 27/16-17/odm
Prepoved telesnega kaznovanja otroka kot element načela spoštovanja otrokove koristi (Ljubica Šalinger) – 28/12-13/č
Odprta vprašanja tudi na področju OBMP (Nana Weber) –
29-30/24–26/č
Lastninska pravica tujca na nepremičnini – državljanstvo zunajzakonskega partnerja ob delitvi skupnega premoženja –
29-30/31-32/sp
Vnovič o začasnih ukrepih po Uredbi Bruselj IIa (Katarina Vatovec) – 31-32/32-33/sp
Spori iz razmerij med starši in otroki – zastopanje otroka – stiki
z otrokom – 33/23-24/sp
Neupravičena premestitev otroka po Uredbi Bruselj IIa (Katarina
Vatovec) – 33/25-26/sp
Otrokova korist pomembnejša od nezakonitosti (Andreja Tratnik)
– 34/26-27/sp
Sklenitev zakonske zveze in dokumenti (Bojana Zadravec) –
37/18–20/č
Sporazumna razveza zakonske zveze samo na podlagi notarskega zapisa sporazuma zakoncev (Nina Scortegagna Kavčnik)
– 38/14-15/č
Nedopustnost izvršbe na nepremičnino – skupna lastnina zakoncev – 38/23–26/sp
Različno obravnavanje na podlagi spolne usmerjenosti (Nana
Weber) – 39/23-24/sp
Države niso dolžne priznavati cerkvenih porok (Nana Weber) –
45/25-26/sp
Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja vsebuje pravico do izbire priimka (Nana Weber) – 46/24-25/sp

država
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Leonid Pitamic: Država (Tilen Štajnpihler) – 1/30-31/prik
State, Power, Crime (Irena Vovk) – 1/30/prik
Cicero and Modern Law – Philosophers and Law (Irena Vovk) –
2/30/prik
Življenje ali državna suverenost? (Andreja Tratnik) – 12/59-60/sp
Precedenčni primer (Irena Vovk) – 22/32/por
Nezavezujoče: Nesuverene razlage suverenosti (Andraž Teršek) –
22/33/č
Ločenost države in verskih skupnosti – 23/20–22/sp
Pristojnosti države in lokalnih skupnosti – 24-25/27/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2010

Mediacija v individualnih delovnih sporih zoper državo (Nejc
Zemljak) – 42/15-16/č
Način financiranja verskih skupnosti – med popolno avtonomijo
in državno podporo (Jaka Pengov) – 44/18-19/č
Nec bene vivi sine bona re publica posset, nec quicquam civitate bene constituta beatius (Janez Kranjc) – 46/32/č
Zunanja politika (Natali Gak) – 47/30-31/prik
Odškodninska odgovornost države – izbrisani – zastaranje
odškodninske terjatve – 48/20–23/sp
»Zasebnost« države (Miro Cerar) – 49-50/16-17/č
Prodaja nepremičnih kulturnih spomenikov v državni lasti (Tjaša
Ivanc, Renato Vrenčur) – 49-50/II–VII/pril

državljanstvo
Nadgradnja sodne prakse s področja državljanstva Unije (Katarina Vatovec) – 9/25-26/sp
Zvijače, državljanstvo, suverenost in EU (Matej Avbelj) –
10/23/sp
Svoboda gibanja in državljanstvo EU (Darja Senčur Peček) –
12/34–36/č
Lastninska pravica tujca na nepremičnini – državljanstvo zunajzakonskega partnerja ob delitvi skupnega premoženja –
29-30/31-32/sp
Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (1.)
(Miha Turk) – 35/17-18/č
Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (2.)
(Miha Turk) – 36/19-20/č

Državna revizijska komisija
Končno upravni spor v javnih naročilih? (Aleksij Mužina) –
3-4/16-17/č

Državni svet Republike Slovenije
Občina Ankaran: Državni zbor in Državni svet nista kršila Ustave
(Ivan Kristan) – 44/15-16/č

Državni zbor Republike Slovenije
glej tudi poslanci
Pooblastila preiskovalnih komisij so jasna (Marija Drenovec) –
5/12/č
Predsednik Komisije kot izvajalec pristojnosti organa ne more
imeti več pravic ali drugačne pravice kot sam organ –
5/22/sp
Interpelacije, preiskovalne komisije in še kaj (Miro Cerar) –
9/3/uv
Paragraf: Zbogom, stari URL (Alenka Leskovic) – 15/33/č
(Začasna) odložitev izvajanja parlamentarnega nadzora (Janez
Žirovnik) – 16-17/9-10/č
Še o preiskovalnih komisijah (Marija Drenovec) – 16-17/11/č
Nezavezujoče: Res le »instrukcijska« in »nepomembna« določba?
(Andraž Teršek) – 16-17/41/č
Osebni podatki osebe v postopku za odvzem imunitete (Rosana
Lemut Strle) – 21/19/vo
Obdelava osebnih podatkov v gradivih delovnih teles Državnega
zbora (Rosana Lemut Strle) – 22/20/vo
Ustavna sredstva parlamentarne opozicije (Natali Gak) –
43/18-19/por
Občina Ankaran: Državni zbor in Državni svet nista kršila Ustave
(Ivan Kristan) – 44/15-16/č

E
ekonomija
glej tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) in privatizacija
Drugačen pogled na zakonitost kartice Urbana (Igor Vuksanović)
– 1/16-17/odm
Blaginja javnega sektorja odvisna od blaginje gospodarstva
(Sandi Kodrič) – 1/34/č
Časovna banka – jaz tebi, ti njej ... (Irena Vovk) – 1/38/prik
Finančna kriza in zakonodajni odgovor EU (Aleš Butala) –
2/VI-VII/pril
Nekdanje uprave na prepihu (Matej Tomažin) – 2/34/č
Podjetniške eksternalije (Jure Mikuž) – 3-4/34/č
Beg poslovodij (Sandi Kodrič) – 5/34/č
Delokalizacija danes (Mitja Novak) – 6-7/25/č
Osnove osebnih financ (Robert Kleindienst) – 6-7/42/č
Nepremičninska uganka (Matej Tomažin) – 8/34/č
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Čar poslovnih modelov (Jure Mikuž) – 9/34/č
Umetna inteligenca v pravu (Andrej Grah Whatmough, Boštjan
Koritnik) – 10/II–VIII/pril
(Ne)varnost »realnih« naložb (Robert Kleindienst) – 10/34/č
Pok balona, ki ga nihče ni hotel videti (Sandi Kodrič) – 11/34/č
Izolacija slovenskega kapitalskega trga (Matej Tomažin) –
12/66/č
Cena pesimizma (Robert Kleindienst) – 14/34/č
Sveti Prekarij, obvaruj vse prekerne tega sveta! (Polona Mozetič)
– 15/3/uv
Socially Responsible Investment – The German and European
Legal Framework (Irena Vovk) – 15/30/prik
Prenova drugega stebra v senci podaljševanja delovne dobe
(Sandi Kodrič) – 15/34/č
Posebni odnosi, posebni interesi (Matej Tomažin) – 16-17/42/č
Reševanje EU? (Jože Mencinger) – 19/3/uv
Nepremičninski El Dorado (Robert Kleindienst) – 20/34/č
Pestra prihodnost (Matej Tomažin) – 21/34/č
(Ne)varni finančni produkti (Sandi Kodrič) – 22/14/č
Jamstvo za vloge v finančni krizi (Meta Ahtik) – 23/14-15/č
Stečajev se ne smemo bati (Matej Tomažin) – 26/35/č
Peccat gravius foenerator quam fur (Janez Kranjc) – 27/32/č
Slovenija, pred kom si zatiskaš oči? (Jure Mikuž) – 27/34/č
Je čas za premislek o »svetosti« zasebne lastnine? (Jože Mencinger) – 31-32/3/uv
Non licet sui commodi causa nocere alteri (Janez Kranjc) –
33/32/č
Kjer ni, še vojska ne vzame (Jure Mikuž) – 33/34/č
Fair Trade, Corporate Accountability and Beyond – Experiments
in Globalizing Justice (Irena Vovk) – 34/30/prik
Med pobiralci žogic in kapitalisti (Robert Kleindienst) – 34/34/č
Podjetniški portal (Irena Vovk) – 34/38/prik
Jesen (Matej Tomažin) – 36/34/č
Law, Economics and Morality (Irena Vovk) – 37/30/prik
Razvojni nepovratni kapital (Jure Mikuž) – 37/34/č
Preprosto so plačali preveč (Robert Kleindienst) – 38/34/č
Koriščenje spodbud za razvoj Pomurja – 39/I-II/pod
Tri slike iz finančne krize (Sandi Kodrič) – 39/34/č
Kriza razkriva vse (Matej Tomažin) – 40-41/42/č
Učenje za vse čase (Meta Ahtik) – 42/29-30/por
Javni in zasebni »ne« (Jure Mikuž) – 42/34/č
Izvozno okno (Irena Vovk) – 42/38/prik
Ekonomska analiza pogodbenega prava (Mitja Kocmut) –
43/20-21/por
Od nacionalnih šampionov do zombijev (Sandi Kodrič) –
43/34/č
Power and Principle in the Market Place – On Ethics and Economics (Irena Vovk) – 44/30/prik
Likvidnostni val (Matej Tomažin) – 44/34/č
Riba smrdi pri glavi, očistimo jo pri repu (Jure Mikuž) – 45/34/č
Zakaj nas zasebni kapital ne mara? (Robert Kleindienst) –
46/34/č
Razvoj slovenskega kapitalskega trga (Matej Tomažin) – 47/34/č

elektronsko poslovanje
glej informatika

energetika
Novosti sekundarne zakonodaje EU na področju energetike in
slovensko pravo (Rajko Pirnat) – 12/21–23/č
Podatki o porabi elektrike najemnika (Irena Vovk) – 14/26/mo
Obvezna delitev stroškov za ogrevanje po dejanski porabi (Mirna
Švarc) – 26/8–10/č
EMŠO in naslov stalnega ali začasnega prebivališča (Irena Vovk)
– 27/23/mo
Zavarovanje oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost proizvodnje
električne energije – 31-32/II/erar
Energy and Environmental Project Finance Law and Taxation –
New Investment Techniques (Irena Vovk) – 38/30/prik
Vključitev prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne
energije in dodatka k ceni toplote v davčno osnovo za DDV
– 49-50/I/erar

etika in morala
Z obrobja postave: Strpnost (Tomaž Pavčnik) – 1/33/č
Pravo in psihopatologija oblasti (Boštjan M. Zupančič) – 2/6–8/č
Oblast psihodiagnostike, morala in pravo (Dragan Petrovec) –
3-4/11-12/odm
In flagranti: Kako je Vrhovno sodišče ustavilo pohujšanje (Hinko
Jenull) – 12/65/č

E

Javno, zasebno, (ne)ugledno (Jure Mikuž) – 13/34/č
Memory, Imagination, Justice – Intersection of Law and Literature (Irena Vovk) – 14/30/prik
Mater (non) semper certa est ... (Andreja Tratnik) – 19/28-29/sp
Veliki interpreti in okupatorji misli (Jasmina Arnež) –
20/29-30/zap
Émile Durkheim – Justice, Morality and Politics (Irena Vovk) –
27/30/prik
Peccat gravius foenerator quam fur (Janez Kranjc) – 27/32/č
Odprta vprašanja tudi na področju OBMP (Nana Weber) –
29-30/24–26/č
Medijska etika (Darja Gačnik) – 31-32/11–13/č
Ad hoc: Počitniška zgodba o budali (in ugledni odvetniški pisarni) (Vesna Bergant Rakočević) – 33/33/č
Ethical and Legal Requirements for Transnational Genetic
Research (Irena Vovk) – 35/26/prik
Law, Economics and Morality (Irena Vovk) – 37/30/prik
Odgovornost (Miro Cerar) – 42/3/uv
»Zasebnost« države (Miro Cerar) – 49-50/16-17/č
O strokovnih mejah in izgubljenih vrednotah (Natali Gak) –
49-50/37/por

evro
Drugačen pogled na zakonitost kartice Urbana (Igor Vuksanović)
– 1/16-17/odm
Izstop ali izključitev države iz Evropske monetarne unije (Meta
Ahtik) – 20/9-10/č
Predlog za začasno odredbo za ustavitev izvajanja zakona o
finančni pomoči Grčiji zavrnjen (Maja Smrkolj) – 20/26-27/sp
Pestra prihodnost (Matej Tomažin) – 21/34/č
Evrotežave (Jure Mikuž) – 22/34/č
Načelo neodvisnosti centralne banke v evrskem območju na preizkušnji? (Meta Ahtik) – 29-30/15-16/č

Evropska unija
glej tudi Evropski parlament, Komisija Evropskih skupnosti, Lizbonska pogodba, Schengen, Sodišče Evropske unije in Svet
Evropske unije
BEREC – novi evropski regulator elektronskih komunikacij?
(Mark Pohar) – 1/18-19/č
Prednost, ne nadrejenost prava EU (Matej Avbelj) – 2/17-18/č
Finančna kriza in zakonodajni odgovor EU (Aleš Butala) –
2/VI-VII/pril
Storitve na notranjem trgu – fikcija pozitivne odločitve ali konkurenčnost po slovensko (Matjaž Remic, Polona Kovač) –
3-4/6–8/č
Ustava je mrtva, živela ustava! (Natali Gak) – 3-4/29-30/por
Pravne razsežnosti zunanje politike EU (Matej Accetto) –
3-4/30-31/prik
Consumer Law – Ius Commune Casebooks for a Common Law
of Europe (Irena Vovk) – 3-4/30/prik
Eures – evropski portal za zaposlitveno mobilnost (Irena Vovk) –
3-4/38/prik
Usodni trikotnik (Ciril Ribičič) – 5/3/uv
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (Ana Testen) –
5/6–8/č
Principles of European Constitutional Law (Irena Vovk) –
5/30/prik
Agriculture and EU Environmental Law (Irena Vovk) – 5/30/prik
Davčni raji na odstrelu (Peter Merc) – 6-7/6–8/č
Temeljna načela prava EU padajo na glavo (Matej Avbelj) –
6-7/34-35/sp
Prosti pretok zdravstvenih storitev – končni sodni epilog (Anže
Erbežnik) – 8/15/č
European State Aid Law (Irena Vovk) – 8/30/prik
Zvijače, državljanstvo, suverenost in EU (Matej Avbelj) –
10/23/sp
Med temeljnimi pravicami in evropsko zakonodajo (Maja Smrkolj)
– 10/25-26/sp
Evropski javni tožilec je pred vrati (Primož Gorkič) – 10/29/por
Gender and Migration in 21st Century Europe (Irena Vovk) –
10/30/prik
Seznam obdolženčevih pravic (Karla Nahtigal, Borut Škerlj) –
11/14/zap
Šport v EU (Vesna Bergant Rakočević) – 11/29/prik
EU Competition Law in Context – Essays in Honour of Virpi Tiili
(Irena Vovk) – 11/30/prik
Znanje (evropskega prava) je moč (Verica Trstenjak) – 12/3/uv
Slovenija kot tožnica in toženka pred Sodiščem EU (Damjan
Kukovec) – 12/7–9/č
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Pravice letalskih potnikov v EU (Verica Trstenjak) – 12/9–11/č
Evropsko civilno procesno pravo (Maja Brkan) – 12/15–17/č
Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi (Matej Avbelj) –
12/17-18/č
Novosti sekundarne zakonodaje EU na področju energetike in
slovensko pravo (Rajko Pirnat) – 12/21–23/č
Organiziranost radiodifuznih družb po javnem pravu v Evropi
(Alina Lengauer, prevedla in priredila Alenka Jerše) –
12/26-27/č
Uveljavitev nove Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti
v EU (Grega Strban) – 12/28-30/č
Pravni položaj delavca ob insolventnosti delodajalca po novi
Direktivi 2008/94/ES (Luka Tičar) – 12/30–32/č
Varstvo delavcev, delo katerih v RS posredujejo agencije za
začasno zaposlovanje, ki imajo sedež v državah EU (Polonca Končar) – 12/32–34/č
Svoboda gibanja in državljanstvo EU (Darja Senčur Peček) –
12/34–36/č
Izogibanje obdavčevanju s strani družb v evropskem pravu
(Nana Šumrada) – 12/39-40/č
Vpliv evropske delniške družbe na razvoj regulatorne konkurence
evropskega prava družb (Barbara Rajgelj) – 12/41–43/č
Brez vrlin tudi vrednot ni (Matej Avbelj) – 12/60-61/por
Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi (Adrijana Viler
Kovačič) – 14/12-13/odm
Uredba Rim I in pogodbeni odstop terjatev (Mitja Širaj) –
14/20–22/č
Age Discrimination Law in Europe (Irena Vovk) – 14/30/prik
Učinkovito reševanje težav na notranjem trgu (Irena Vovk) –
14/38/prik
Legitimacy in EU Cartel Control – Modern Studies in European
Law (Irena Vovk) – 15/30/prik
Paragraf: Zbogom, stari URL (Alenka Leskovic) – 15/33/č
Slovenija v partnerstvu za izboljšanje mednarodnega policijskega
sodelovanja (Peter Skerbiš, Jelka Klemenc) – 16-17/23-24/č
Reševanje EU? (Jože Mencinger) – 19/3/uv
Kupujte slovensko! (Sabrina Veseli) – 19/11-12/č
Evropski odvetniki o evropskem kazenskem pravu (Primož Gorkič) – 19/29/por
Kozje molitvice: za špekulante ali za Grčijo? (Sandi Kodrič) –
19/34/č
Izstop ali izključitev države iz Evropske monetarne unije (Meta
Ahtik) – 20/9-10/č
Predlog za začasno odredbo za ustavitev izvajanja zakona o
finančni pomoči Grčiji zavrnjen (Maja Smrkolj) – 20/26-27/sp
Evropska delniška družba (Janja Hojnik) – 20/30-31/prik
Fundamental Rights and Private Law in the European Union
(Irena vovk) – 20/30/prik
Small States in Europe – Challenges and Opportunities (Irena
Vovk) – 21/30/prik
Evropski carinski informacijski portal (Irena Vovk) – 21/38/prik
Evropski nalog za prijetje in predajo (Ljubo Bavcon) –
22/30-31/prik
European Labour Law (Irena Vovk) – 22/30/prik
European Food Regulation EC 178/2002: A Commentary (Irena
Vovk) – 22/30/prik
Commercial Law of the European Union (Irena Vovk) –
23/30/prik
Tožba Slovenije proti Italiji (Matej Avbelj) – 27/12-13/č
European Merger Control (Irena Vovk) – 28/30/prik
Načelo neodvisnosti centralne banke v evrskem območju na preizkušnji? (Meta Ahtik) – 29-30/15-16/č
Do zdaj le tri sodbe (Ana Vlahek) – 29-30/17-18/odm
Judicial Accountabilities in New Europe – From Rule of Law to
Quality of Justice (Irena Vovk) – 29-30/38/prik
Dedovanje v Evropi (Irena Vovk) – 29-30/46/prik
Novi ukrepi zoper davčne utaje na področju davka na dodano
vrednost (Andrej Grah Whatmough) – 31-32/13-14/č
International and European Criminal Law (Irena Vovk) –
31-32/38/prik
Evropski portal e-pravosodje (Irena Vovk) – 31-32/46/prik
Koncesije gradenj v luči razlage prava EU (Aleksij Mužina) –
33/II–VI/pril
Obresti za zamudo pri vračilu DDV s strani davčnega organa
davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici –
34/I/erar
Spravljivi toni iz Karlsruheja (Maja Smrkolj) – 34/27-28/sp
European Union Law (Irena Vovk) – 36/30/prik
Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe
(Maja Brkan) – 37/II–VIII/pril
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Predhodno odločanje v evropskem pravu (Matej Accetto) –
38/30-31/prik
Težave pri oblikovanju medijske zakonodaje (Darja Gačnik) –
39/14-15/č; glej tudi Opravičilo (Darja Gačnik) – 44/21/zap
Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost? –
A Study of the »Functionalized Procedural Competence« of
EU Member States (Irena Vovk) – 39/30/prik
Pridobitev pravice do stalnega prebivališča (Katarina Vatovec) –
40-41/32-33/sp
European Immigration and Asylum Law – A Commentary (Irena
Vovk) – 40-41/38/prik
Evropski nalog za prijetje in predajo – temna stran meseca
(Anže Erbežnik) – 42/10-11/č
Razvoj kazenskega prava EU (Andreja Tratnik) – 42/17-18/por
Sodobne tehnologije v pravu EU: od pogodb do iger na srečo
(Andreja tratnik) – 42/19-20/por
Razlaga prava EU pred slovenskimi sodišči (Luigi Varanelli) –
42/II–V/pril
Skupni okvir za agencije Evropske unije (Ana Bošković) –
42/V-VI/pril
Vprašanje jezika v EU (Gordana Lalić) – 42/VII-VIII/pril
In flagranti: Evropa zdaj, dvajset let pozneje (Hinko Jenull) –
42/33/č
Komu po novem koncesije za prirejanje iger na srečo? (Janja
Hojnik) – 43/8–10/č
Tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (Anže Erbežnik)
– 43/12-13/č
Problem deljene pristojnosti in skupna kmetijska politika (Ines
Grah) – 43/II–VIII/pril
Institutional Design and Voting Power in the European Union
(Irena Vovk) – 43/30/prik
Pred (napovedanimi) spremembami temeljnih pogodb EU (Katarina Vatovec) – 45/6–8/č
Nujna uskladitev KZ-1 z Direktivo o kazenskopravnem varstvu
okolja (Damijan Florjančič) – 45/12–14/č
EU Constitutional Law – An Introduction (Irena Vovk) –
45/30/prik
Evropsko ustavno pravo (Igor Kaučič) – 46/30-31/prik
Zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti (Irena Vovk) –
46/38/prik
Neskladnost slovenske potrošniške zakonodaje z evropsko?
(Maja Brkan) – 47/11–13/č
EU na poti k EKČP – nov rekord ali nov zaplet? (Maja Brkan) –
48/3/uv
Problem(i) izključnosti televizijskih pravic (Ana Čertanec) –
48/II–VIII/pril
Načelo sorazmernosti in javnost osebnih podatkov (Staša Curk)
– 49-50/14/č
EU Anti-Dumping Law and Practice (Irena Vovk) – 49-50/38/prik

Evropski parlament
Neučinkovit način boja (Irena Vovk) – 24-25/40/por
Evrovizija – vizija Evrope (Irena Vovk) – 27/38/prik

Evropsko sodišče za človekove pravice
Daytonska ustava v neskladju z EKČP (Dominika Švarc) –
2/24-25/sp
Usodni trikotnik (Ciril Ribičič) – 5/3/uv
Terorizem ne opravičuje »teroriziranja« zasebnosti (Andreja Tratnik) – 6-7/36-37/sp
Trgovina z ljudmi je samostojno prepovedano dejanje (Andreja
Tratnik) – 8/26-27/sp
Enajst tisoč batin del »skupne evropske kulturne dediščine«
(Andreja Tratnik) – 10/26/sp
Diskriminacija pod krinko zaščite (prave) družine ni dopustna
(Zoran Skubic) – 10/27/sp
Življenje ali državna suverenost? (Andreja Tratnik) – 12/59-60/sp
(Posredna) diskriminacija romskih otrok v osnovni šoli (Andreja
Tratnik) – 14/28-29/sp
Odškodnina za okužbo z virusom HIV (Andreja Tratnik) –
16-17/33-34/sp
Odvzem prostosti na odprtem morju in privedba pred sodnika
(Andreja Tratnik) – 18/27-28/sp
Mater (non) semper certa est ... (Andreja Tratnik) – 19/28-29/sp
Sovražni govor med politiki … Zveni znano? (Andreja Tratnik) –
20/25/sp
Domnevo nedolžnosti naj spoštujejo tudi novinarji (Andreja Tratnik) – 21/27/sp
Medvojne (zunajsodne) likvidacije nacističnih kolaboracionistov
(2.) (Peter Pavlin) – 22/25-26/sp
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Manično depresivni (pasivno) volilno nesposobni? (Andreja Tratnik) – 23/27/sp
Sadež zastrupljenega drevesa ni bil dovolj strupen (Andreja Tratnik) – 24-25/32-33/sp
Tudi prisega osvobojena verskih in drugih omejitev (Andreja Tratnik) – 26/26-27/sp
Države niso zavezane dopustiti istospolne poroke (Dominika
Švarc) – 27/26-27/sp
Vojna in mir: Mujo in njegova lastninska pravica (Andraž Teršek)
– 28/16–18/č
Ocena iz verouka lahko diskriminira (Jan Jeram) – 28/25/sp
Bomo »izbrisane« vendarle ponovno »vpisali«? (Andreja Tratnik) –
31-32/34-35/sp
Minima non curat … (Andreja Tratnik) – 33/28-29/sp
Kazenska, razširjena in civilna zaplemba protipravne premoženjske koristi (Matevž Pezdirc) – 34/6–9/č
Otrokova korist pomembnejša od nezakonitosti (Andreja Tratnik)
– 34/26-27/sp
Pravica do družinskega življenja tudi nezakonito priseljenim
(Andreja Tratnik) – 35/23/sp
Zdravljenje proti volji posameznika krši pravico do zasebnega
življenja (Nana Weber) – 36/27-28/sp
Sledenje z GPS-om »blažji« poseg v zasebnost (Andreja Tratnik)
– 37/25-26/sp
Pravica do nerazkritja novinarskega vira (Andreja Tratnik) –
38/27-28/sp
Pravica do nerazkritja novinarskega vira (Andreja Tratnik) –
38/27-28/sp
Nezadostna skrb za zdravje zapornika (Andreja Tratnik) –
39/22-23/sp
Različno obravnavanje na podlagi spolne usmerjenosti (Nana
Weber) – 39/23-24/sp
Spolno nadlegovanje otroka – med varstvom pravic žrtve in
obrambe (Andreja Tratnik) – 40-41/31-32/sp
Mehanizmi varstva človekovih pravic (Natali Gak) – 42/18/por
ESČP izgublja potrpljenje (Zoran Skubic) – 42/28-29/sp
Pravica do starševskega dopusta pripada tudi moškim (Nana
Weber) – 44/25-26/sp
Države niso dolžne priznavati cerkvenih porok (Nana Weber) –
45/25-26/sp
Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja vsebuje pravico do izbire priimka (Nana Weber) – 46/24-25/sp
Obvezna javna obravnava pred pritožbenim sodiščem (Aleš Velkaverh) – 47/24-25/sp
Prometna podoknica onemogoča uživanje doma (Andreja Tratnik)
– 48/25/sp
Obljuba varovanja zaupnih podatkov ne šteje? (Nana Weber) –
49-50/30/sp
Še korak dlje v boju proti nasilju v družini (Andreja Tratnik) –
49-50/31/sp

E–G

Poglobljeno o pravni teoriji (Matej Avbelj) – 44/28/por
Odvetniški monopol za zastopanje na sodiščih (Urška Derganc)
– 45/29/por
Kazensko pravo kot sredstvo za obvladovanje vsega in vseh
(Andreja Tratnik) – 46/28-29/por

filozofija
Law’s Meaning of Life – Philosophy, Religion, Darwin and the
Legal Person (Irena Vovk) – 1/30/prik
Cicero and Modern Law – Philosophers and Law (Irena Vovk) –
2/30/prik
Habermas, Foucault, Žižek ... ustavne spremembe (Boštjan Zalar)
– 8/II–VII/pril
Globoke spremembe v pravu (Natali Gak) – 20/27-28/por
Ad hoc: Preko trupla do prostega parkinga (Vesna Bergant
Rakočević) – 26/33/č
Zlo nemišljenja: arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne
dobe in kolektivnih zločinov (Aleš Završnik) – 27/29/prik
Univerzalno temeljno dostojanstvo (Sandi Kodrič) – 28/34/č
Choice (Aleš Završnik) – 37/30-31/prik
Zakon o medijih in Platon (Albin Igličar) – 38/21/č
Aristotel: Politika (Albin Igličar) – 42/30-31/prik
Honestum id intellegimus, quod per se ipsum possit iure laudari
(Janez Kranjc) – 42/32/č
Poglobljeno o pravni teoriji (Matej Avbelj) – 44/28/por

finančno pravo
glej bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji

Finska
Domnevo nedolžnosti naj spoštujejo tudi novinarji (Andreja Tratnik) – 21/27/sp
Spolno nadlegovanje otroka – med varstvom pravic žrtve in
obrambe (Andreja Tratnik) – 40-41/31-32/sp
Kaznovanje novinarja in urednika poseglo v svobodo izražanja
(Andreja Tratnik) – 43/27/sp

Francija
Google krši avtorske pravice (Jan Jeram) – 2/28/sp
Pobuda za presojo ustavnosti v roke strank (Jan Jeram) –
11/28-29/por
Odvzem prostosti na odprtem morju in privedba pred sodnika
(Andreja Tratnik) – 18/27-28/sp
Sovražni govor med politiki … Zveni znano? (Andreja Tratnik) –
20/25/sp
Položaj burke v Evropi (Jan Jeram) – 27/18–20/č
Do zdaj le tri sodbe (Ana Vlahek) – 29-30/17-18/odm
Afera Kerviel: Koliko (ne)resnice v sodni dvorani? (Tea Melart) –
42/12-13/č

F

G

fakulteta
Kršitev dolžnega ravnanja v postopku akreditacije študijskega
programa (Žarko Stevanović, Ferdinand Šteharnik) –
5/25/mo
Posredovanje osebnih podatkov o diplomantih (Irena Vovk) –
6-7/31/mo
Pravnica – portal študentov ljubljanske PF (Irena Vovk) –
11/38/prik
Brez vrlin tudi vrednot ni (Matej Avbelj) – 12/60-61/por
Društvo študentov PF Univerze v Mariboru (Irena Vovk) –
12/70/prik
ePravna – portal študentov EPF v Novi Gorici (Irena Vovk) –
13/38/prik
Najuspešnejši študenti – 16-17/37/por
Obnovljena tradicija učiteljskega druženja (Andreja Tratnik) –
16-17/37/por
Holistična odvetniška pisarna (Irena Vovk) – 20/38/prik
Pravniki iz sveta in Slovenije (Natali Gak) – 22/28/por
Sodišče EU po Lizbonski pogodbi (Petra Ferk) – 22/29/por
Ali sme fakulteta e-naslove študentov uporabljati za obveščanje
(Irena Vovk) – 34/25/mo
Veter harmonizacije mednarodnega civilnega procesnega prava
(Tjaša Ivanc, Urška Kežmah) – 39/28/por
Društvo študentov prava Ljubljana (Irena Vovk) – 39/38/prik

garancija
Stroški pridobitve bančne garancije in DDV – 10/I/erar
Nova pravila MTZ za garancije na zahtevo (Miran Jus) –
26/13-14/č
Bančne garancije (Matija Knapič) – 44/30-31/prik

gasilci
Starostne meje za gasilce in zobozdravnike (Katarina Vatovec) –
2/26-27/sp

genocid
The Oxford Handbook of Genocide Studies (Irena Vovk) –
18/30/prik
Zlo nemišljenja: arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne
dobe in kolektivnih zločinov (Aleš Završnik) – 27/29/prik
Nov nalog za prijetje al Baširja zaradi genocida (Dominika
Švarc) – 29-30/35/sp

globe
Diferenciacija višine globe glede na premoženjsko stanje (Igor
Vuksanović) – 39/8-9/č
Paragraf: Kaznomanija (Alenka Leskovic) – 46/33/č
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G–H

gospodarsko pravo

12

glej tudi bančništvo, ekonomija, insolvenčno pravo, javna podjetja, konkurenčno pravo, samostojni podjetnik in vrednostni
papirji
(Ne)dopustnost zaposlitve poslovodje v enoosebni d. o. o. (Jaka
Cepec) – 1/10–12/č
ZGD-1C brez bistvenih novosti (Natali Gak) – 1/28/por
Dvojna večina pri odločanju v delniški družbi (Saša Prelič) –
2/11–13/č
China Master Business Law Guide: Commentary and Analysis
(Irena Vovk) – 2/30/prik
Nekdanje uprave na prepihu (Matej Tomažin) – 2/34/č
Delitev dobička matične delniške družbe delavcem hčerinske
d.o.o. (Barbara Rajgelj) – 3-4/20/vo
Beg poslovodij (Sandi Kodrič) – 5/34/č
Posebnosti dodatne obdavčitve poslovodstev in nadzornih organov – 6-7/I-II/pod
Delitev skupnega premoženja – poslovni delež – 6-7/31–33/sp
Vpogled v pogodbe o zaposlitvi zaposlenih v družbi s strani
nadzornega sveta (Irena Vovk) – 6-7/31/mo
Priprava poslovodstva na uresničevanje delničarjeve pravice do
obveščenosti (Gregor Drnovšek) – 9/11–13/č
Neskladnost Uredbe o ureditvi trga z vinom z načelom enakopravnosti (Primož Rojac) – 9/15–17/č
Plačilna nedisciplina in pravna država (Damjan Možina) –
10/3/uv
Revizijska komisija je desna roka nadzornega sveta – 11/I-II/pod
Izogibanje obdavčevanju s strani družb v evropskem pravu
(Nana Šumrada) – 12/39-40/č
Vpliv evropske delniške družbe na razvoj regulatorne konkurence
evropskega prava družb (Barbara Rajgelj) – 12/41–43/č
Schutz des »Know-How« gegen ausspähende Produktanalysen
(»Reverse Engineering«)/Protection of »Know-How« against
Spy-Product-Analysis (»Reverse« Engineering«) (Irena Vovk) –
13/30/prik
Javno, zasebno, (ne)ugledno (Jure Mikuž) – 13/34/č
Legitimacy in EU Cartel Control – Modern Studies in European
Law (Irena Vovk) – 15/30/prik
Objava podatkov o letnih dohodkih enočlanske uprave (Irena
Vovk) – 20/24/mo
Evropska delniška družba (Janja Hojnik) – 20/30-31/prik
Aktualno s področja gospodarskega prava (Irena Vovk) –
21/29/por
Pomen klavzule negative pledge v kreditnih pogodbah (Miha
Štepec) – 22/18–20/č
Lombardni krediti – dolžnost prodaje zastavljenih sredstev v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca
(Aleš Maček) – 23/9–11/č
Kdaj se bodo športni klubi preoblikovali v gospodarske družbe?
(Peter Maraž) – 23/16-17/č
Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o. (Kristijan Anton Kontarščak)
– 23/30-31/prik
Commercial Law of the European Union (Irena Vovk) –
23/30/prik
Po d. o. o. na rajsko otočje (Peter Merc) – 24-25/6–8/č
Univerzalno pravno nasledstvo pri statusnih preoblikovanjih
gospodarskih družb (Simon Žgavec) – 24-25/8–11/č
Bo lastninjenje klubov res rešilo slovenski šport? (Jernej Podlipnik) – 24-25/21–23/odm
International Trade and Investment Law – Multilateral, Regional
and Bilateral Governance (Irena Vovk) – 24-25/38/prik
Anomalija mnenj (Matej Tomažin) – 29-30/42/č
Klavzula o navzkrižni kršitvi pogodb (Miha Štepec) –
31-32/17-18/č
Poročanje nejavnih delniških družb na podlagi ZTFI (Aleksander
Mavko) – 31-32/18–20/č
Priprava predloga za sprejem zakonskih določb s kršitvijo dolžnega ravnanja in omogočanjem neupravičene koristi drugemu (Teja Žučko) – 31-32/27/mo
Pogodba o lizingu v (sodni) praksi (Aljanka Klajnšek) –
33/12-13/č
Skupščina d.d. – nekaj iz prakse (Nina Scortegagna Kavčnik) –
34/17-18/č
Uporaba 15. ali 16. člena Vzorčne konvencije OECD za prokuriste – 34/IV/erar
Poslovanje z menico kot srečanje z lepo žensko (Vera Samardžija) – 35/25/por
Nadzorni sveti in upravni odbori (Saša Prelič) – 36/30-31/prik
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Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi delavci in prokuristi (Urška Gliha) – 38/19–21/č
Pojasnilo v zvezi s 25. členom ZDDPO-2 (pojem druge oblike
organiziranja) – 38/IV/erar
Uporaba besede skupina (Jernej Jeraj, Maja Vagaja) – 39/20/vo
Pogoji za imenovanje posebnega revizorja – 39/III/pod
Odstop z mesta direktorja v d. o. o. (Nina Vovk, Nina Scortegagna Kavčnik) – 40-41/15-16/č
Korporacijsko pravo – odškodninski in korporacijski zahtevki delničarjev in gospodarskih družb (Irena vovk) – 42/16-17/por
Poziv za specialno zakonsko ureditev zaščite »žvižgačev« (Igor
Vuksanović) – 45/8–10/č
Odškodninska odgovornost brez pravne podlage (Dženeta Cizelj)
– 45/16-17/č
Incoterms 2010 (Andrej Friedl, Marko Djinović, Peter Rižnik) –
45/II–VIII/pril
Izvajanje posameznih določb predpisov o obdavčenju v zvezi z
razdelitvijo družbe – 45/I/erar
Forfetiranje in klavzula »brez regresa« (Miran Jus) – 46/18-19/č
Premislek ob predlogu za razveljavitev določb ZGD-1 o tihi družbi (Saša Prelič) – 47/7–9/č
Obvladovanje tveganj je ena od osnovnih nalog vodstvenih in
nadzornih organov – 48/I-II/pod
Odškodninska odgovornost (Irena Vovk) – 49-50/35/por
Vprašanje logističnega prava (Patrick Vlačič) – 49-50/38-39/prik

gospodarstvo
glej ekonomija

gradbeništvo
Nepremičninska uganka (Matej Tomažin) – 8/34/č
Plačilna nedisciplina in pravna država (Damjan Možina) –
10/3/uv
Izvedba postopka javnega naročanja brez gradbenega dovoljenja
(Aleksander Petrovčič) – 16-17/19–21/č
Storitve na področju gradbeništva in 76.a člen ZDDV-1 –
21/II/erar
ZGO-1, ZUreP-1 in ZPNačrt-1 s komentarjem (Matjaž Tratnik) –
21/30-31/prik
Popolna informatizacija zemljiške knjige (Irena Vovk) – 23/28/por
Stopnja DDV od dobav stanovanj po 1. januarju 2011 –
31-32/I-II/erar
Koncesije gradenj v luči razlage prava EU (Aleksij Mužina) –
33/II–VI/pril
Kjer ni, še vojska ne vzame (Jure Mikuž) – 33/34/č
Stopnja DDV ob uvozu montažnih hiš – 36/II/erar
Obdavčitev dobav v skladu s 76.a členom ZDDV-1 – 36/II/erar
Javno dobro (Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur) – 38/II–VIII/pril
Obnova fasade (Adriana Viler Kovačič) – 40-41/25/vo
Storitve vzdrževanja, ki jih opravi upravnik zgradbe in 76.a člen
ZDDV-1 – 43/I-II/erar
Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, gradbene storitve,
obrnjena davčna obveznost iz 76.a člena ZDDV-1 in odbitek
DDV – 47/I-II/erar

Grčija
Reševanje EU? (Jože Mencinger) – 19/3/uv
Kozje molitvice: za špekulante ali za Grčijo? (Sandi Kodrič) –
19/34/č
Predlog za začasno odredbo za ustavitev izvajanja zakona o
finančni pomoči Grčiji zavrnjen (Maja Smrkolj) – 20/26-27/sp
Tudi prisega osvobojena verskih in drugih omejitev (Andreja Tratnik) – 26/26-27/sp
Nezadostna skrb za zdravje zapornika (Andreja Tratnik) –
39/22-23/sp

H
hipoteka
Ugasnitev zavarovane terjatve – neizbrisana hipoteka –
5/26-27/sp
Vnovič o prenosu hipoteke (Matjaž Tratnik) – 11/VII-VIII/pril
Načelo akcesornosti hipoteke in učinki postopkov zaradi insolventnosti (Aleš Velkaverh) – 24-25/14–16/č
Pravna ureditev hipoteke v Srbiji (Miha Štepec) – 39/15–18/č
Dolžnost glede izbrisa hipotek (Matjaž Tratnik) – 48/19/vo
Vrstni red poplačila hipotekarnih upnikov – 48/II-III/pod
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Hrvaška
Prispevki hrvaških in slovenskih delodajalcev ter pokojnina (Nataša Belopavlovič) – 9/21/vo
Constitutio (in)certa (Marijan Pavčnik) – 13/3/uv
Arbitražni sporazum ne določa poteka mej – 13/24/sp
(Posredna) diskriminacija romskih otrok v osnovni šoli (Andreja
Tratnik) – 14/28-29/sp
Priznanje tuje arbitražne odločbe – obstoj arbitražnega sporazuma – 15/25–28/sp
Kritika odločitve Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu s
Hrvaško (Matevž Krivic) – 19/II–VI/pril
Ob grmenju »treh modrih« o okupaciji in kolaboraciji? (Matevž
Krivic) – 20/14-15/č
Zavajanje s pobožnimi željami po kopenski meji do Savudrije
(Matevž Krivic) – 21/8-9/č
Pestra prihodnost (Matej Tomažin) – 21/34/č
Arbitraža – da ali ne? (Metka Arah) – 22/II–VII/pril
Prenapet lok razprav (Natali Gak) – 22/29/por
Začetek veljavnosti Arbitražnega sporazuma (Vasilka Sancin) –
24-25/18–20/č
Arbitražni sporazum: opozorilo Ustavnega sodišča kot poziv k
dekonstitucionalizaciji državnih mej (Sebastian Nerad) –
28/II–VI/pril
Arbitražni sporazum se lahko začne izvrševati – 35/20/sp
Priprava memoranduma je dolgotrajen in zahteven proces (Vasilka Sancin) – 37/15-16/č
Arbitražni sporazum – 42/23/sp
Ustavno sodišče še drugič potrdilo ustavnost Arbitražnega sporazuma (Jernej Letnar Černič) – 44/20-21/č

I
igre na srečo
Oglaševanje iger na srečo v Sloveniji (Dženeta Cizelj) –
3-4/8-9/č
Novela Zakona o igrah na srečo prinesla poskusne spremembe?
(Dženeta Cizelj) – 10/18-19/č
Osnutek strategije iger na srečo lahko prinese pozitivne spremembe (Dženeta Cizelj) – 18/16-17/č
Potrjena sodna praksa Sodišča EU s področja spletnih iger na
srečo (Katarina Vatovec) – 24-25/36/sp
Spet o oglaševanju iger na srečo (Katarina Vatovec) – 34/29/sp
Konec monopola nad prirejanjem iger na srečo v Nemčiji? (Katarina Vatovec) – 36/26-27/sp
Sodobne tehnologije v pravu EU: od pogodb do iger na srečo
(Andreja tratnik) – 42/19-20/por
Komu po novem koncesije za prirejanje iger na srečo? (Janja
Hojnik) – 43/8–10/č

imuniteta
glej tudi Državni svet Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije

industrijska lastnina
Patent Law for Computer Scientists – Steps to Protect Computer-Implemented Inventions (Irena Vovk) – 9/30/prik
Vloga Sodišča EU pri enotnosti razlage pravil o (trgovskih,
tržnih) znamkah (Marko Ilešič) – 12/12–14/č
Google sme še naprej ponujati storitev AdWords (Jure Levovnik)
– 13/26-27/sp
Zaščita patenta v ZDA (Gregor Maček) – 16-17/27/vo
International Trade Mark and Signs Protection (Irena Vovk) –
19/30/prik
Patent Law and Theory – A Handbook of Contemporary
Research (Irena Vovk) – 28/30/prik
Kaznivo dejanje ponarejanja znamenj za zaznamovanje blaga,
mer in uteži – blagovna znamka – 37/22–24/sp
Sodobne tehnologije v pravu EU: od pogodb do iger na srečo
(Andreja Tratnik) – 42/19-20/por
Izključnost blagovne znamke – 44/III/pod

informacije javnega značaja
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Kaj nas čaka na področju transparentnosti – kje smo in kam
gremo? (Kristina Kotnik Šumah) – 5/13-14/č
Zloraba pravice dostopa do informacij javnega značaja (Jasna
Rupnik) – 6-7/8-9/č

H–I

Pravica dostopa do informacij javnega značaja in sodni postopki
(Staša Curk) – 19/6–8/č
Osebni podatki osebe v postopku za odvzem imunitete (Rosana
Lemut Strle) – 21/19/vo
Načelo sorazmernosti in javnost osebnih podatkov (Staša Curk)
– 49-50/14/č
»Zasebnost« države (Miro Cerar) – 49-50/16-17/č

Informacijski pooblaščenec
Posredovanje EMŠO in davčne številke (Irena Vovk) – 1/23/mo
Kontrola bolniškega staleža (Irena Vovk) – 2/25/mo
Posredovanje zasebne telefonske številke delodajalcu (Irena
Vovk) – 2/25/mo
»Krepitev pravne države« po osnutku sprememb Ustave RS
(Nataša Pirc Musar) – 3-4/10-11/č
Posredovanje zdravstvene dokumentacije (Irena Vovk) –
3-4/26/mo
Predložitev dokazov sodišču (Irena Vovk) – 3-4/26/mo
Delni vpogled (Irena Vovk) – 3-4/32/por
Seznam prejemnikov finančne pomoči (Irena Vovk) – 5/27/mo
Vpogled v osebne podatke otroka razvezanega roditelja (Irena
Vovk) – 5/27/mo
Pridobitev podatka o obolelosti posameznega otroka (Irena Vovk)
– 5/27/mo
Posredovanje osebnih podatkov o diplomantih (Irena Vovk) –
6-7/31/mo
Vpogled v pogodbe o zaposlitvi zaposlenih v družbi s strani
nadzornega sveta (Irena Vovk) – 6-7/31/mo
Označevanje hišnih predalčnikov in vhodnih vrat stanovanja
(Irena Vovk) – 8/24/mo
Vpogled v centralni register prebivalstva (Irena Vovk) – 8/24/mo
Detektivski nadzor nad bolniškim staležem (Irena Vovk) –
9/23/mo
Posredovanje podatkov iz prekrškovne evidence (Irena Vovk) –
9/23/mo
Resnični podatki pri registraciji za spletno socialno omrežje
(Irena Vovk) – 10/22/mo
Opredelitev pojmov upravljavec osebnih podatkov in pogodbeni
obdelovalec (Irena Vovk) – 10/22/mo
Posredovanje dokumentacije protikorupcijski komisiji (Irena Vovk)
– 11/24/mo
Posredovanje dokumentacije zdravniški zbornici (Irena Vovk) –
12/53/mo
Obveznost naznanitve suma storitve kaznivega dejanja (Irena
Vovk) – 12/53-54/mo
Izmenjava podatkov med zavarovalnicami (Irena Vovk) –
12/54/mo
Podatki o porabi elektrike najemnika (Irena Vovk) – 14/26/mo
Zaračunavanje fotokopij zdravstvene dokumentacije (Irena Vovk)
– 14/26/mo
V pravdi uporabljeni izvidi (Irena Vovk) – 15/28/mo
Pregled in zaseg računalnika zapornika (Irena Vovk) – 15/28/mo
Varstvo osebnih podatkov pri upravljanju z društvom (Irena Vovk)
– 16-17/32/mo
Zahteva sodišča po zdravstveni dokumentaciji (Irena Vovk) –
18/22/mo
Podatki o prekrških prek spleta (Irena Vovk) – 18/22/mo
Zbiranje osebnih podatkov s strani policije (Irena Vovk) –
19/25/mo
Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic (Irena Vovk) –
19/25/mo
Objava podatkov o letnih dohodkih enočlanske uprave (Irena
Vovk) – 20/24/mo
Številka parcele v referendumskem vprašanju (Irena Vovk) –
20/24/mo
Videonadzor na delovnem mestu (Irena Vovk) – 21/24/mo
Posredovanje psihiatričnih izvidov osebnemu zdravniku (Irena
Vovk) – 21/24/mo
Videonadzor brez vednosti najemodajalca (Irena Vovk) –
22/24/mo
GPS-sledenje občinskim redarjem (Irena Vovk) – 22/24/mo
Evidenca neplačnikov (Irena Vovk) – 23/24/mo
Hramba gradiva iz natečajnega postopka (Irena Vovk) –
23/24/mo
Spletno ocenjevanje profesorjev (Irena Vovk) – 24-25/30/mo
Vnovčevanje bonov in osebni podatki (Irena Vovk) –
24-25/30-31/mo
Odpis, delni odpis in odlog plačila davka – podatki o družinskih
članih zavezanca (Irena Vovk) – 24-25/31/mo
Neučinkovit način boja (Irena Vovk) – 24-25/40/por
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Posredovanje prodajne pogodbe zavarovalnici (Irena Vovk) –
26/22/mo
Večkratno zavarovanje za isto nevarnost (Irena Vovk) –
26/22/mo
EMŠO in naslov stalnega ali začasnega prebivališča (Irena Vovk)
– 27/23/mo
Vpis otrok v vrtec – potrdilo o stalnem prebivališču (Irena Vovk)
– 27/23/mo
Brisanje osebnih podatkov s spletnega foruma (Irena Vovk) –
28/24/mo
Vpogled v transakcijski račun fizične osebe (Irena Vovk) –
28/24/mo
Vpogled v e-pošto zaposlenega (Irena Vovk) – 29-30/33/mo
Fotografije otrok v vrtcu (Irena Vovk) – 29-30/33/mo
Snemanje telefonskih pogovorov za potrebe naročanja izdelkov
(Irena Vovk) – 31-32/28/mo
Zbiranje osebnih podatkov s strani občin – brezplačno cepljenje
(Irena Vovk) – 31-32/28/mo
Primernost vsebine kadrovskega vprašalnika (Irena Vovk) –
33/23/mo
Osebni podatki gostov na računu za poslovno kosilo (Irena
Vovk) – 33/23/mo
Vpogled rejnika v spis rejenca (Irena Vovk) – 34/25/mo
Ali sme fakulteta e-naslove študentov uporabljati za obveščanje
(Irena Vovk) – 34/25/mo
Menjava osnovne šole in osebna mapa učenca (Irena Vovk) –
35/21/mo
Sprememba priimka v zemljiški knjigi (Irena Vovk) – 35/21/mo
Hramba zvočnih posnetkov sej občinskega sveta (Irena Vovk) –
36/25/mo
Objava osebnih podatkov v revizijskem poročilu (Irena Vovk) –
36/25/mo
Javnost plač koncesionarjev, ki izvajajo javno službo (Irena vovk)
– 37/24/mo
Razkritje podatkov o prejemkih (Irena vovk) – 37/24/mo
Pošiljanje plačilnih list zaposlenim po e-pošti (Irena Vovk) –
38/24/mo
Nadzor in omejevanje uporabe tiskalnikov (Irena Vovk) –
38/24-25/mo
Objava podatkov poslovnih subjektov na spletni aplikaciji (Irena
Vovk) – 38/25/mo
Dohodninska odločba staršev in učbeniški sklad (Irena Vovk) –
39/21/mo
Google Street View v Sloveniji (Irena Vovk) – 39/32/por
Posredovanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov DURS
(Irena Vovk) – 40-41/30/mo
Vpogled v zdravstveno dokumentacijo – kljub izrecni prepovedi
pacienta (Irena Vovk) – 40-41/30/mo
Posredovanje osebnih podatkov tujemu državnemu organu (Irena
Vovk) – 42/24/mo
Uveljavljenje pravice do povečanega letnega dopusta (Irena
Vovk) – 42/24/mo
Dostop tehnika pri ponudniku interneta do prometnih podatkov
(Irena Vovk) – 43/24/mo
Sistem priporočil pri trženju življenjskih zavarovanj (Irena Vovk) –
43/24/mo
Objava osebnih podatkov zaposlenih na spletni strani podjetja
(Irena Vovk) – 44/24/mo
Uvajanje inteligentnih videonadzornih rešitev (Irena Vovk) –
44/24/mo
Snemanje sej sveta staršev (Irena Vovk) – 45/24/mo
Vpogled v osebni dokument na avtobusu (Irena Vovk) –
45/24/mo
Ali policija pozablja na sorazmernost? (Nataša Pirc Musar) –
46/3/uv
Pridobitev zdravstvene dokumentacije s strani zavarovalnice
(Irena Vovk) – 46/22/mo
Videonadzor in snemanje komunikacij v bolnišnici (Irena Vovk) –
46/22-23/mo
Pošiljanje kataloga (Irena Vovk) – 46/23/mo
Zbiranje zdravstvenih podatkov pri banki (Irena Vovk) –
47/23/mo
Razkrivanje osebnih podatkov med zaposlenimi v banki (Irena
Vovk) – 47/23/mo
Zbiranje in obdelava osebnih podatkov v osebni mapi učenca
(Irena Vovk) – 48/22/mo
Kartice za nadzor nad parkiranjem (Irena Vovk) – 48/22/mo
Pridobivanje osebnih podatkov za potrebe izvršbe po odvetniku
(Irena Vovk) – 49-50/28/mo
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Posredovanje kopije anonimne prijave (Irena Vovk) –
49-50/28-29/mo
Fotografija v elektronskem indeksu (Irena Vovk) – 49-50/29/mo

informatika
BEREC – novi evropski regulator elektronskih komunikacij?
(Mark Pohar) – 1/18-19/č
Socialna omrežja tudi za pravnike (Natali Gak) – 1/32/por
Google krši avtorske pravice (Jan Jeram) – 2/28/sp
Patent Law for Computer Scientists – Steps to Protect Computer-Implemented Inventions (Irena Vovk) – 9/30/prik
Resnični podatki pri registraciji za spletno socialno omrežje
(Irena Vovk) – 10/22/mo
Umetna inteligenca v pravu (Andrej Grah Whatmough, Boštjan
Koritnik) – 10/II–VIII/pril
Mare liberum (Irena Vovk) – 10/38/prik
Kompatibilnost slovenske zakonodaje s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede hrambe podatkov (Anže Erbežnik) –
11/15-16/č
The Law of Virtual Worlds and Internet Social Networks (Irena
Vovk) – 11/30/prik
Google sme še naprej ponujati storitev AdWords (Jure Levovnik)
– 13/26-27/sp
Pregled in zaseg računalnika zapornika (Irena Vovk) – 15/28/mo
Preizkus odpornosti na krajo identitete (Irena Vovk) –
16-17/46/prik
Podatki o prekrških prek spleta (Irena Vovk) – 18/22/mo
Cross-border Internet Dispute Resolution (Irena Vovk) –
19/30/prik
Media and Crime – Key Approaches to Criminology (Irena Vovk)
– 19/30/prik
Nov udarec spletnemu piratstvu (Aleš Kaluža) – 20/15-16/č
Ad hoc: Na internetu nihče ne ve, da si pes (Vesna Bergant
Rakočević) – 20/33/č
Videonadzor na delovnem mestu (Irena Vovk) – 21/24/mo
Videonadzor brez vednosti najemodajalca (Irena Vovk) –
22/24/mo
Popolna informatizacija zemljiške knjige (Irena Vovk) – 23/28/por
Spletno ocenjevanje profesorjev (Irena Vovk) – 24-25/30/mo
Information Technology Law (Irena Vovk) – 27/30/prik
Kraj obdavčitve dobave blaga preko interneta, ki je uvoženo v
Slovenijo iz tretje države – 28/III/erar
Brisanje osebnih podatkov s spletnega foruma (Irena Vovk) –
28/24/mo
Vpogled v e-pošto zaposlenega (Irena Vovk) – 29-30/33/mo
Nekatere bistvene dileme preiskave elektronskih naprav (Zoran
Cunk) – 31-32/II–VIII/pril
Snemanje telefonskih pogovorov za potrebe naročanja izdelkov
(Irena Vovk) – 31-32/28/mo
Tace stran od interneta! (Boštjan Makarovič) – 34/14-15/č
Ali sme fakulteta e-naslove študentov uporabljati za obveščanje
(Irena Vovk) – 34/25/mo
Institut pogodbe na daljavo z vidika plačevanja po povzetju in
osebnega prevzema blaga (Katja Vovk) – 36/10-11/č
Pošiljanje plačilnih list zaposlenim po e-pošti (Irena Vovk) –
38/24/mo
Objava podatkov poslovnih subjektov na spletni aplikaciji (Irena
Vovk) – 38/25/mo
TED (Irena Vovk) – 38/38/prik
Prikriti preiskovani ukrep pridobivanja podatkov o prometu elektronskih komunikacij (Miha Šepec) – 39/10–12/č
Google Street View v Sloveniji (Irena Vovk) – 39/32/por
Odgovornost ponudnikov posredovalnih storitev informacijske
družbe (Jure Levovnik) – 42/6-7/č
Objava na spletnem socialnem omrežju Facebook in v medijih
(Benjamin Lesjak) – 42/9-10/č
Sodobne tehnologije v pravu EU: od pogodb do iger na srečo
(Andreja tratnik) – 42/19-20/por
Pravni okvir informatizacije poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah
(po noveli ZZK-1C) (Andreja Tratnik) – 43/20/por
Dostop tehnika pri ponudniku interneta do prometnih podatkov
(Irena Vovk) – 43/24/mo
Objava osebnih podatkov zaposlenih na spletni strani podjetja
(Irena Vovk) – 44/24/mo
Facebook za pravnike (Vera Samardžija) – 44/28/por
Še o varstvu osebnih podatkov pri objavah na spletu (Nataša
Pirc Musar) – 45/10-11/odm
Tajnost in svoboda volitev v dobi informatizacije (Žiga Dolhar) –
46/16–18/č
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Videonadzor in snemanje komunikacij v bolnišnici (Irena Vovk) –
46/22-23/mo
E-dostop za večjo preglednost (Irena Vovk) – 46/32/por
Kdaj je trgovčeva dejavnost usmerjena v državo potrošnikovega
stalnega prebivališča? (Katarina Vatovec) – 49-50/32-33/sp

insolvenčno pravo
glej tudi osebni stečaj
Učinkovite pogodbe v krizi (Natali Gak) – 2/32/por
Zakonite predkupne pravice in njihove kolizije (Matjaž Tratnik) –
11/II–VI/pril
Novela ZFPPIPP-C (Irena Vovk) – 11/32/por
Pravni položaj delavca ob insolventnosti delodajalca po novi
Direktivi 2008/94/ES (Luka Tičar) – 12/30–32/č
China’s New Enterprise Bankruptcy Law – Context, Interpretation
and Application (Irena Vovk) – 18/30/prik
Načelo akcesornosti hipoteke in učinki postopkov zaradi insolventnosti (Aleš Velkaverh) – 24-25/14–16/č
ZFPPIPP-C za rešitev zaprašenih zadev (Maja Lajevec) –
26/6–8/č
Stečajev se ne smemo bati (Matej Tomažin) – 26/35/č
Previdno pri dogovorih o izravnavi (Igor Vuksanović) –
29-30/13-14/č
S spremembami ZFPPIPP-C do novih institutov, kazni, bolj urejenih postopkov in novega zagona podjetnikov v stečaju –
29-30/I-II/pod
Kjer ni, še vojska ne vzame (Jure Mikuž) – 33/34/č
Izdaja začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve (Aljoša
Dežman) – 36/8–10/č
Spremembe ureditve postopkov zaradi insolventnosti (Irena Vovk)
– 43/17/por
Izpodbijanje pravnih dejanj v stečajnem postopku (Rok Sodin) –
47/9–11/č
Obvladovanje tveganj je ena od osnovnih nalog vodstvenih in
nadzornih organov – 48/I-II/pod
Učinkovitost postopkov zaradi insolventnosti (Irena Vovk) –
49-50/35-36/por

inšpekcijske službe
Varstvo pred mobingom – danajsko darilo delavstvu? (Bećir
Kečanović) – 18/18-19/č
Ali lahko tržni inšpektor izda odločbo, s katero prodajalcu odredi
vračilo dela kupnine (Katja Skumavec) – 33/9-10/č
Ukrepi proti oglaševanju v nasprotju z zakonom so v praksi neučinkoviti (Vanja Žgur) – 44/17-18/č
Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi (Igor Vuksanović)
– 45/22/vo

I

Kako država spodbuja zaposlovanje invalidov (Nina Kos) –
11/20-21/č
Osnova za odmero odpravnine delavcu invalidu – nadomestilo
zaradi manjše plače na drugem ustreznem delovnem mestu
– 12/49-50/sp
Invalidnost III. kategorije – 13/23-24/sp
Odsotnost z dela ob poteku odpovednega roka – 15/II-III/pod
Vračilo DMV za nakup motornega vozila za prevoz invalidne
osebe – 16-17/IV/erar
Issues in Human Rights Protection of Intellectually Disabled Persons (Irena Vovk) – 23/30/prik
Prenehanje delovnega razmerja invalidu – 28/21-22/sp
Pridobitev odločbe za učence s posebnimi potrebami (Jasna
Murgel) – 37/20-21/vo
Priznanje pravice do delne invalidske pokojnine – delo s krajšim
delovnim časom – 40-41/26-27/sp

islamsko pravo
Položaj burke v Evropi (Jan Jeram) – 27/18–20/č
Islamic Finance – Law and Practice (Irena Vovk) – 33/30/prik
Honour, Violence, Women and Islam (Irena Vovk) – 34/30/prik
Islamsko bančništvo – hit bančnega sistema v prihodnosti?
(Peter Merc) – 49-50/18-19/č

istospolne skupnosti
Istospolne družine – »njihova« nevarnost ali »naš« odsev? (Saša
Kmet) – 6-7/16-17/č
Življenjske skupnosti v Sloveniji in tujini (Bojana Zadravec) –
10/12-13/č
Diskriminacija pod krinko zaščite (prave) družine ni dopustna
(Zoran Skubic) – 10/27/sp
Z obrobja postave: Problem razprave ob družinskem zakoniku
(Tomaž Pavčnik) – 13/33/č
Razdržavljenje, pravne avtoritete in pozitivizem (Matej Avbelj) –
20/6–9/č
Priznavanje tujih sodnih odločb o posvojitvi otroka s strani istospolnih partnerjev (Nana Weber) – 27/16-17/odm
Države niso zavezane dopustiti istospolne poroke (Dominika
Švarc) – 27/26-27/sp
Odprta vprašanja tudi na področju OBMP (Nana Weber) –
29-30/24–26/č
(Ne)razumevanje pridržka javnega reda in posvojitev s strani istospolnih partnerjev (Jerca Kramberger Škerl) –
29-30/II–VII/pril
Istospolne zakonske zveze v luči argumenta tradicije in starševstva (Nana Weber) – 35/24-25/sp
Različno obravnavanje na podlagi spolne usmerjenosti (Nana
Weber) – 39/23-24/sp

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
The Law of Virtual Worlds and Internet Social Networks (Irena
Vovk) – 11/30/prik
Nov udarec spletnemu piratstvu (Aleš Kaluža) – 20/15-16/č
ARS pri WIPO (Natali Gak) – 26/32/por
Beyond Intellectual Property – Matching Information Protection to
Innovation (Irena Vovk) – 29-30/38/prik
Intellectual Property in Asian Emerging Economies – Law and
Policy in the Post-TRIPS Era (Irena Vovk) – 33/30/prik
Informacije o intelektualni lastnini (Irena Vovk) – 36/38/prik
Odgovornost ponudnikov posredovalnih storitev informacijske
družbe (Jure Levovnik) – 42/6-7/č

internet
glej informatika

intervju
Maks Tajnikar: Amatersko razpravljanje o zdravstveni zakonodaji
(Irena Vovk) – 3-4/28-29/int
Maria Anselmi, Vesna Mrazič: Prožnejši trg delovne sile je nujen
(Irena Vovk) – 10/28-29/int
Alenka Jelenc Puklavec: Ustanavljanje specializiranih oddelkov ni
dobra zamisel (Irena Vovk) – 26/28-29/int

invalidi
Zamudne obresti pri periodičnih dajatvah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Žiga Stupica) – 5/17-18/č
Osnova za odmero odpravnine delavcu invalidu – delo s krajšim
delovnim časom – 8/22–24/sp

Italija
Slovenija proti Italiji – Evropsko sodno varstvo pred škodljivimi
vplivi plinskih terminalov (Marko Starman) – 3-4/II–VIII/pril
Med strahom in pogumom (Franci Gerbec) – 18/3/uv
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Vlado
RS in Vlado Italijanske republike – 21/IV/erar
Tožba Slovenije proti Italiji (Matej Avbelj) – 27/12-13/č
Do zdaj le tri sodbe (Ana Vlahek) – 29-30/17-18/odm
35 let Osimskega sporazuma (Natali Gak) – 48/27/por

izbrisani
Tek čez ovire izbrisa (Neža Kogovšek) – 11/3/uv
Premalo o sorazmernosti (Jernej Letnar Černič) – 29-30/8–10/č
Bomo »izbrisane« vendarle ponovno »vpisali«? (Andreja Tratnik) –
31-32/34-35/sp
Politični udarec izbrisanim (Blaž Kovač) – 39/12-13/č
Odškodninska odgovornost države – izbrisani – zastaranje
odškodninske terjatve – 48/20–23/sp

izobraževanje
glej tudi študenti
Nadgradnja sodne prakse s področja državljanstva Unije (Katarina Vatovec) – 9/25-26/sp
Ars longa, vita brevis (Janez Kranjc) – 9/32/č
Štipendije in posojila namesto študentskega dela (Sandi Kodrič)
– 13/12-13/č
Discipulus est prioris posterior dies (Janez Kranjc) – 13/32/č
(Posredna) diskriminacija romskih otrok v osnovni šoli (Andreja
Tratnik) – 14/28-29/sp
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I–J

Test sorazmernosti na primeru odločbe Ustavnega sodišča
(Mojca Zadravec) – 16-17/12–14/č
Korupcija odgovorne osebe pri organizaciji in izvajanju izobraževanja (Natalija Ulaga, Teja Žučko) – 19/22-23/mo
Javno financiranje zasebne šole kot izraz svobode izobraževanja
(Simon Umek) – 23/11–13/č
Pristojnosti države in lokalnih skupnosti – 24-25/27/sp
Skupnost za znanstveno izobraževanje (Irena Vovk) – 33/38/prik
Zakon o voznikih – bistven poudarek na preventivi (Dušan
Vučko) – 35/X–XII/pril
Subvencije in izračun odbitnega deleža – 43/II-III/erar
Bližnjica skozi birokracijo (Irena Vovk) – 43/38/prik
Instant pravno izobraževanje na obroke (Janez Kranjc) – 44/3/uv
Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi (Igor Vuksanović)
– 45/22/vo
Reforma podiplomskega izobraževanja pravnikov – nov poskus
(Hinko Jenull) – 48/6–9/č
Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«
(Sandi Kodrič) – 48/34/č

izvedenci
Pravica do materialne obrambe – seznanitev z izvedenskim mnenjem – 15/24-25/sp

izvršba

16

Predložitev seznama dolžnikovega premoženja – 1/II-III/pod
Izvrševanje začasnih odredb v upravnem sporu (Tadeja Zima
Jenull) – 6-7/II–VII/pril
Zakonite predkupne pravice in njihove kolizije (Matjaž Tratnik) –
11/II–VI/pril
Izvršba na denarno terjatev dolžnika (Mitja Radoševič) –
13/14-15/č
Doplačilo sodne takse v zadevah COVL (Ana Testen) –
15/6–8/č
Nepreglednost nad tekom izvršbe (Nina Guzej) – 16-17/17-18/č
Predhodna odredba – terjatev, izkazana s sklepom o izvršbi na
podlagi menice – nevarnost – 16-17/28-29/sp
Predhodna odredba – domača sodna odločba – 21/20-21/sp
Pridobivanje podatkov o dolžniku v izvršilnem postopku – pravna
podlaga (Martina Horvat) – 24-25/16-17/č
Prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku – 24-25/III/pod
Sklep o izvršbi – denarna kazen zaradi onemogočanja stikov z
otrokom – 24-25/29–32/sp
ZFPPIPP-C za rešitev zaprašenih zadev (Maja Lajevec) –
26/6–8/č
Pretirana prijaznost do upnikov? (Igor Vuksanović) – 27/6–8/č
Veljavnost pooblastila – 27/II-III/pod
Ali lahko kozmetični popravki zakona zagotovijo učinkovitejšo
izvršbo? (Jasna Murgel) – 28/6–8/č
Stroški izvršilnega postopka – načelo uspeha v sporu –
29-30/30/sp
Obseg izvršbe na plačo (in druge stalne denarne prejemke)
(Dida Volk) – 31-32/6–8/č
Neprava stvarna ali osebna služnost (Matjaž Tratnik) –
31-32/23-24/vo
Nepopolna tožba – postopek po ugovoru zoper sklep na podlagi verodostojne listine – navajanje odločilnih dejstev –
31-32/25-26/sp
Merila za presojo utemeljenosti ugovora dediča dolžnika v izvršilnem postopku (Špela Cirer) – 33/11-12/č
Dovoljenost revizije v izvršilnem postopku – enakost pred zakonom – 34/23–26/sp
Izvršba na plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja z drugega zornega kota (Vid Pavlica) – 35/8-9/odm
Notarski zapis kot izvršilni naslov v fazi dovolitve izvršbe (Maja
Lajevec) – 37/6–8/č
Nedopustnost izvršbe na nepremičnino – skupna lastnina zakoncev – 38/23–26/sp
Za izboljšanje plačilne discipline (Vera Samardžija) –
40-41/36/por
ZIZ-H z uvodnimi pojasnili (Jasna Murgel) – 40-41/38-39/prik
Spremembe izvršbe in zavarovanja (Mitja Kocmut) – 42/20/por
Popolnost predloga za izvršbo – 42/II-III/pod
Pristojnost za odločanje o predlogu za izdajo začasne odredbe,
kadar sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine še ni
pravnomočen – 42/25-26/sp
Veljavnost pooblastila – 46/III/pod
Pridobivanje osebnih podatkov za potrebe izvršbe po odvetniku
(Irena Vovk) – 49-50/28/mo
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izvršilni postopek
glej izvršba

J
javna naročila
Instrumenti finančnih zavarovanj in javna naročila (Miran Jus) –
2/II–V/pril
Prilagajanje pogojev javnega naročila (Ferdinand Šteharnik) –
2/23/mo
Končno upravni spor v javnih naročilih? (Aleksij Mužina) –
3-4/16-17/č
Kršitev dolžnega ravnanja pri postopku javnega naročanja (Ferdinand Šteharnik) – 3-4/25/mo
Favoriziranje ponudnika turističnega projekta (Žarko Stevanović,
Ferdinand Šteharnik) – 5/24-25/mo
Institut dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila v praksi
(Maja Potočnik) – 6-7/10-11/č
Računske napake v ponudbi za izvedbo javnega naročila po
novem (Aleš Šifrer, Boštjan Grešak) – 8/13-14/č
(Pod)izvajalci v postopkih javnega naročanja po novem (Marko
Djinović) – 9/13-14/č
Odmevne odločitve Sodišča EU in slovenska praksa javnega
naročanja (Vesna Kranjc) – 12/24-25/č
Nova agencija (Irena Vovk) – 12/64/por
Svetovanje javnim naročnikom po novem (Mateja Dren) –
14/13-14/č
Spremenjena ureditev posredovanja podatkov v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznostih zavezanca za davek za potrebe
vodenja postopkov iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) –
14/III/erar
Obdobje mirovanja in vložitev zahtevka za revizijo po novem (Njives Prelog) – 15/20-21/č
Izvedba postopka javnega naročanja brez gradbenega dovoljenja
(Aleksander Petrovčič) – 16-17/19–21/č
ZJN-2 in ZJNVETPS (Mateja Dren) – 19/30-31/prik
(Ne)potrebne spremembe (Natali Gak) – 19/32/por
Korupcija uradnih oseb občine pri postopku javnega naročanja
(Natalija Ulaga) – 21/23/mo
Sklenitev pogodbe po pravilih o javnem naročanju (Sonja Štramec) – 22/16–18/č
Podizvajalci pri izvedbi javnih naročil (Maja Potočnik, Matjaž Verbič) – 24-25/12-13/č
Brezplačna uporaba medicinske opreme ni koruptivno ravnanje
(Natalija Ulaga) – 24-25/28/mo
Koruptivno dejanje v postopkih javnega naročanja (Natalija
Ulaga) – 26/21/mo
Nepopolna ponudba in javno naročanje (Marko Djinović) –
34/30-31/prik
Kršenje lastnih razpisnih navodil in omogočanje koristi izbranemu
ponudniku (Teja Žučko) – 36/23/mo
Pomen doktrine in-house v luči skupnega (medobčinskega)
zagotavljanja javnih nalog (Alen Hodnik) – 37/10–12/č
Kaj bo pa danes za malico? (Franci Kimovec) – 39/18-19/č
Upravljanje javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN (Gregor Černeka,
Aleksij Mužina) – 44/6–8/č
Okvirni sporazum (Boštjan Ferk) – 44/II–VI/pril
Novosti pri javnih naročilih (Natali Gak) – 47/29/por

javna podjetja
Beg poslovodij (Sandi Kodrič) – 5/34/č
Javno, zasebno, (ne)ugledno (Jure Mikuž) – 13/34/č
Upravljanje javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN (Gregor Černeka,
Aleksij Mužina) – 44/6–8/č

javna uprava
glej tudi šolstvo in zdravstvo
Varstvo pred individualnim znižanjem plač za funkcionarje varuha
človekovih pravic – 1/23/sp
Blaginja javnega sektorja odvisna od blaginje gospodarstva
(Sandi Kodrič) – 1/34/č
Letni dopust za starejše delavce v državnih organih (Brigita Rajšter Vranović) – 2/22-23/vo
Solidarnostna pomoč ob smrti staršev (Nataša Belopavlovič) –
2/23/vo
Obveznost plačila dodatka za delo po posebnem razporedu
(Nataša Belopavlovič) – 3-4/20-21/vo
Veš, premier, svoj dolg? (Matija Žgur) – 5/10-11/č
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Znižanje dodatka za delovno dobo – 5/22/sp
Dopolnilno delo in vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje
za javne uslužbence (Nataša Belopavlovič) – 6-7/26-27/vo
Neustrezno ravnanje javnega uslužbenca, ki poleg rednega dela
opravlja dodatno delo (Žarko Stevanović) – 8/22/mo
Vpogled v centralni register prebivalstva (Irena Vovk) – 8/24/mo
Določitev plačnih razredov in nazivov – 10/21/sp
Organiziranost radiodifuznih družb po javnem pravu v Evropi
(Alina Lengauer, prevedla in priredila Alenka Jerše) –
12/26-27/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca –
12/48-49/sp
Javno, zasebno, (ne)ugledno (Jure Mikuž) – 13/34/č
Učinkovito reševanje težav na notranjem trgu (Irena Vovk) –
14/38/prik
Rešitve izvzema iz sistema DDV za osebe javnega prava, ki
nastopajo kot organ oblasti (Žiga Stupica) – 15/14–16/č
Spremembe ureditve dodatkov k plači – 16-17/28/sp
Regres za letni dopust v javnem sektorju (Brigita Rajšter Vranović) – 19/19/vo
Pravica do regresa za letni dopust v javnem sektorju za leto
2010 (Nataša Belopavlovič) – 20/19/vo
Prenehanje delovnega razmerja poklicnega pripadnika Slovenske
vojske zaradi varnostnega zadržka – 20/20–23/sp
Dodatek za stalnost – 26/20/sp
(Proti)ustavnost in (ne)zakonitost postopkov javnih razpisov za
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti (Katja Triller Vrtovec)
– 27/II–VI/pril
Varčevanje skozi spremembe Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Nejc Zemljak) – 28/8-9/č
Dodatek na delovno dobo (Nataša Belopavlovič) – 28/19/vo
Jubilejna nagrada (Brigita Rajšter Vranovič) – 28/19-20/vo
Višina plače javnega uslužbenca – 31-32/27–29/sp
Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – pravo v funkciji politike (Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič) – 36/6-7/č
Omogočanje koristi s kršitvami predpisov o plačnem sistemu in
napredovanju v javnem sektorju z neupravičenim napredovanjem in povišanjem plače (Matjaž Mešnjak) – 38/23/mo
Pošiljanje plačilnih list zaposlenim po e-pošti (Irena Vovk) –
38/24/mo
Postopek (so)financiranja raziskovalne dejavnosti iz državnega
proračuna (Dubravka Krneta) – 40-41/8–11/odm
Javni in zasebni »ne« (Jure Mikuž) – 42/34/č
Smeri razvoja javnega sektorja: izhodna strategija Vlade RS in
javno pravo (Andreja Tratnik) – 43/18/por
Odpoved kolektivne pogodbe (Irena Vovk) – 43/32/por
Poziv za specialno zakonsko ureditev zaščite »žvižgačev« (Igor
Vuksanović) – 45/8–10/č
Položajni dodatek javnih uslužbencev (Brigita Rajšter Vranović) –
47/15-16/č
Varovanje osebnih podatkov (Nataša Belopavlovič) – 49-50/23/vo

javne koncesije
glej koncesije

javne službe
Subvencije, izplačane izvajalcem javnih služb za storitve varstva
okolja in DDV – 14/I/erar
Zakon o RTV – začetek kaosa v sistemu oseb javnega prava?
(Rado Bohinc) – 21/6–8/č
Javne službe (Irena Vovk) – 33/32/por
Upravljanje javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN (Gregor Černeka,
Aleksij Mužina) – 44/6–8/č
Organizacija in status javne radiotelevizije (Jurij Žurej) –
47/II–VIII/pril

javni red
Razdržavljenje, pravne avtoritete in pozitivizem (Matej Avbelj) –
20/6–9/č
(Ne)razumevanje pridržka javnega reda in posvojitev s strani istospolnih partnerjev (Jerca Kramberger Škerl) –
29-30/II–VII/pril

javni shodi
Odgovornost za škodo na demonstracijah (Janez Tekavc) –
21/14-15/č

javni uslužbenci
glej javna uprava

J

javno dobro
Kopanje in zadrževanje na priobalnih zemljiščih (Adrijana Viler
Kovačič) – 34/21-22/vo
Zakon o cestah kot odgovor na sistemska vprašanja (Damijan
Leskovšek) – 35/VII–X/pril
Javno dobro (Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur) – 38/II–VIII/pril

javno-zasebno partnerstvo
glej tudi koncesije

jezik
glej tudi retorika
Prva sodba Sodišča EU v slovenskem jeziku (Blaž Žibret) –
1/25-26/sp
O moškem tožilniku (Nataša Hribar) – 1/31/č
Calamitas virtutis occasio est (Janez Kranjc) – 1/32/č
Prednost, ne nadrejenost prava EU (Matej Avbelj) – 2/17-18/č
O datumih in drugih časovnih oznakah (Nataša Hribar) – 2/31/č
Po potresu na Haitiju (Nataša Hribar) – 3-4/31/č
Nulla magna ciuitas diu quiescere potest; si foris hostem non
habet, domi inuenit (Janez Kranjc) – 3-4/32/č
Burja na Primorskem bo pojenjala … (Nataša Hribar) – 5/31/č
Kratice (Nataša Hribar) – 6-7/39/č
Nimia concedendo interdum fit stultitia (Janez Kranjc) –
6-7/40/č
Legal Writing (Irena Vovk) – 8/30/prik
Okrajšave (Nataša Hribar) – 8/31/č
Ednina, dvojina ali množina? (Nataša Hribar) – 9/31/č
Ars longa, vita brevis (Janez Kranjc) – 9/32/č
Deli telesa (Nataša Hribar) – 10/31/č
Sklanjanje (Nataša Hribar) – 11/31/č
Laudari a bonis et vituperari a malis unum idemque est (Janez
Kranjc) – 11/32/č
Podaljševanje osnove pri sklanjanju (Nataša Hribar) – 12/63/č
Veste ali znate? (1) (Nataša Hribar) – 13/31/č
Discipulus est prioris posterior dies (Janez Kranjc) – 13/32/č
Veste ali znate? (2) (Nataša Hribar) – 14/31/č
Imate (dober) slog? (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
14/32/č
Ločilni števniki (Nataša Hribar) – 15/31/č
Vult virtus honorem, nec est virtutis ulla alia merces (Janez
Kranjc) – 15/32/č
Množilni števniki (Nataša Hribar) – 16-17/39/č
Nedoločni količinski izrazi (Nataša Hribar) – 18/31/č
Quod vult cupiditas cogit, non quod decet (Janez Kranjc) –
18/32/č
Če in ali (Nataša Hribar) – 19/31/č
Zanikanje (Nataša Hribar) – 20/31/č
Inter plurima maximaque vitia nullum est frequentius quam
ingrati animi (Janez Kranjc) – 20/32/č
Izgovor iz tujih jezikov prevzetih besed (Nataša Hribar) –
21/31/č
Saj in ker (Nataša Hribar) – 22/31/č
Iure in homine turpissimo obsolefiunt dignitatis insignia (Janez
Kranjc) – 22/32/č
Še o vzročnih veznikih (Nataša Hribar) – 23/31/č
Pravopisni spodrsljaji DVK (Nataša Hribar) – 24-25/39/č
Non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici (Janez Kranjc) – 24-25/40/č
Sodišče v Haagu – haaško ali haško sodišče? (Nataša Hribar) –
26/31/č
Zakaj s slovenisti ni treba vedno govoriti v »visoki« slovenščini
(Nataša Hribar) – 27/31/č
Peccat gravius foenerator quam fur (Janez Kranjc) – 27/32/č
Treba – potrebno, mogoče – možno (Nataša Hribar) – 28/31/č
Z u-jem ali brez? (Nataša Hribar) – 29-30/39/č
Custodit vitam, qui custodit sanitatem (Janez Kranjc) –
29-30/40/č
Moči in morati (Nataša Hribar) – 31-32/39/č
Pravilni zapis osebnih imen – predlog za spremembo (Bojana
Zadravec) – 33/16–18/č
Nedoločnik in namenilnik (Nataša Hribar) – 33/31/č
Non licet sui commodi causa nocere alteri (Janez Kranjc) –
33/32/č
Semiotics of International Law – Trade and Translation (Irena
Vovk) – 34/30/prik
O svojilnih pridevnikih (Nataša Hribar) – 34/31/č
Za vse informacije smo vam na razpolaganju na telefonski številki … (Nataša Hribar) – 35/27/č
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Si vis omnia tibi subicere, te subici rationi; multos reges, si ratio
te rexerit (Janez Kranjc) – 35/28/č
Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (2.)
(Miha Turk) – 36/19-20/č
So nas zmagali ali premagali? (Nataša Hribar) – 36/31/č
Naklepen ali naklepni umor? (Nataša Hribar) – 37/31/č
Ibi potest valere populus, ubi leges valent (Janez Kranjc) –
37/32/č
Potrebujete novih idej? (Nataša Hribar) – 38/31/č
Bo zjutraj po nižinah mègla ali meglà? (Nataša Hribar) –
39/31/č
Ubi nil timetur, quod timeatur nascitur (Janez Kranjc) – 39/32/č
Prepisovanje oziroma transkribiranje zvočnih posnetkov sodnih
obravnav (Mira Krajnc Ivič) – 40-41/23–25/č
Krajevna imena (Nataša Hribar) – 40-41/39/č
Pravopis in kultura pravnega izražanja (Marko Pavliha, Bogdana
Herman) – 40-41/40/č
Razlaga prava EU pred slovenskimi sodišči (Luigi Varanelli) –
42/II–V/pril
Vprašanje jezika v EU (Gordana Lalić) – 42/VII-VIII/pril
Vsaka vas ima svoj glas: krajevna imena (2.) (Nataša Hribar) –
42/31/č
Honestum id intellegimus, quod per se ipsum possit iure laudari
(Janez Kranjc) – 42/32/č
Tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (Anže Erbežnik)
– 43/12-13/č
Se gibljete med dvema skrajnostma ali skrajnostima? (Nataša
Hribar) – 43/31/č
Po poteh slovenskega (u)pravnega izrazja (Marko Pavliha, Bogdana Herman) – 43/32/č
Češ in češ da (Nataša Hribar) – 44/31/č
Nec in eadem intentione aequaliter retinenda mens est, sed ad
iocos devocanda (Janez Kranjc) – 44/32/č
O predlogih in njihovi moči (Nataša Hribar) – 45/31/č
Pri temu dejstvu (oziroma o slovnici) (Marko Pavliha, Bogdana
Herman) – 45/32/č
Še o slovničnih napakah (Nataša Hribar) – 46/31/č
Nec bene vivi sine bona re publica posset, nec quicquam civitate bene constituta beatius (Janez Kranjc) – 46/32/č
Večina primerov je bilo rešenih/je bila rešena (Nataša Hribar) –
47/31/č
Severovzhodna narečja (Vera Samardžija) – 48/29/por
O prislovih (Nataša Hribar) – 48/31/č
Moribus antiquis res stat Romana virisque (Janez Kranjc) –
48/32/č
Kljub in navkljub (Nataša Hribar) – 49-50/39/č

K
Kambodža
Prva obsodba za zločine Rdečih Kmerov (Dominika Švarc) –
31-32/36-37/sp

kazenske sankcije
glej kaznovalno pravo

kazenski postopek
glej kazensko procesno pravo

kazensko materialno pravo

18

glej tudi mobing
Vpliv Lizbonske pogodbe na določanje kaznivih dejanj na ravni
EU (Sabina Zgaga) – 5/16/č
Še o ZDZdr kot zakonu iz 376. člena KZ-1 (Aleksander Karakaš)
– 10/14–16/č
Zloraba znamenj za pomoč in za nevarnost – obstoj prekrška –
10/21-22/sp
Spregledano načelo v načelnem pravnem mnenju (Aleš Novak)
– 13/II–VIII/pril
Odškodnina za razžalitev časti in dobrega imena (Vesna Bergant
Rakočević) – 15/II–VIII/pril
Posredno storilstvo (Matjaž Ambrož) – 16-17/II–VII/pril
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – odgovornost za
hujšo posledico – 16-17/30–33/sp
Kaznivo dejanje opustitve pomoči: vprašanje posledice in vzročne zveze (Matjaž Ambrož) – 21/15-16/č
Kaznivo dejanje grdega ravnanja – 21/25/sp

Kaznivo dejanje kršitve pravic iz socialnega zavarovanja v praksi
(Blaž Kovačič Mlinar) – 22/6–8/č
Zakonodajna raba izraza kaznivo dejanje (Matjaž Ambrož) –
24-25/23-24/č
Nekaj problemov kaznivih dejanj hudodelskega združevanja in
dogovora za kaznivo dejanje (Andrej Ferlinc) –
24-25/II–V/pril
Za ravnotežje med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic (Ljubo Bavcon) – 26/3/uv
Vprašanja lastnoročnosti izvršitve, napeljevanja in posrednega
storilstva (Matjaž Ambrož) – 36/15-16/č
Kaznivo dejanje ponarejanja znamenj za zaznamovanje blaga,
mer in uteži – blagovna znamka – 37/22–24/sp
Kaznivo dejanje grdega ravnanja – KZ-1 – kaznivo dejanje ogrožanja varnosti – 38/26/sp
Pojem proizvodnje mamil po KZ – hišna preiskava – pravica do
sodnega varstva – 40-41/28–31/sp
Nujna uskladitev KZ-1 z Direktivo o kazenskopravnem varstvu
okolja (Damijan Florjančič) – 45/12–14/č
Kam je izginilo dejanje majhnega pomena? (Nina Židanik) –
46/12-13/č
Kazenskopravna znanost in obvladovanje kaznivih dejanj brez
poškodbene posledice (Damjan Korošec) – 48/28-29/por
Disability Hate Crimes – Does Anyone Really Hate Disabled People? (Irena Vovk) – 49-50/38/prik

kazensko pravo
glej tudi kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo,
kaznovalno pravo, kriminologija, mednarodno kazensko pravo
in Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
State, Power, Crime (Irena Vovk) – 1/30/prik
Hate Crime – Impact, Causes and Responses (Irena Vovk) –
5/30/prik
Easeful Death – Is there a case for assisted dying? (Irena Vovk)
– 6-7/38/prik
Evropski javni tožilec je pred vrati (Primož Gorkič) – 10/29/por
Corporate Crime (Irena Vovk) – 10/30/prik
Kazenske novosti (Natali Gak) – 10/32/por
Surveillance and Crime (Irena Vovk) – 11/30/prik
Memory, Imagination, Justice – Intersection of Law and Literature (Irena Vovk) – 14/30/prik
Democracy in the Courts – Lay Participation in European Criminal Justice Systems (Irena Vovk) – 15/30/prik
Obnovljena tradicija učiteljskega druženja (Andreja Tratnik) –
16-17/37/por
Nasilje v družini – vsaka peta ženska je žrtev (Irena Vovk) –
18/29/por
Evropski odvetniki o evropskem kazenskem pravu (Primož Gorkič) – 19/29/por
Varnostni ukrepi obveznega psihiatričnega zdravljenja neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev kaznivih dejanj
– razlaga 376. člena KZ-1 – 22/21–25/sp
Medvojne (zunajsodne) likvidacije nacističnih kolaboracionistov
(2.) (Peter Pavlin) – 22/25-26/sp
Evropski nalog za prijetje in predajo (Ljubo Bavcon) –
22/30-31/prik
Forenzična bolnišnica (Barbara Nerat) – 23/II–VIII/pril
Še o uporabi kazenskega prava zoper neprištevne storilce kaznivega dejanja (Andrej Ferlinc) – 26/17-18/odm
The Limits of Criminal Law – A Comparative Analysis of
Approaches to Legal Theorizing (Irena Vovk) – 26/30/prik
Prva obsodba za zločine Rdečih Kmerov (Dominika Švarc) –
31-32/36-37/sp
Lažje do odškodnin (Irena Vovk) – 31-32/40/por
Honour, Violence, Women and Islam (Irena Vovk) – 34/30/prik
(Kazenski) zakoni s časovno omejeno veljavnostjo (Sabina
Zgaga) – 35/16-17/č
Crime and Corruption in Organizations – Why it Occurs and
What to Do About It (Irena Vovk) – 39/30/prik
Afera Kerviel: Koliko (ne)resnice v sodni dvorani? (Tea Melart) –
42/12-13/č
Razvoj kazenskega prava EU (Andreja Tratnik) – 42/17-18/por
Potreba po vnovični prenovi kazenske zakonodaje? (Stanislav
Klemenčič) – 43/13-14/č
Kazensko pravo kot sredstvo za obvladovanje vsega in vseh
(Andreja Tratnik) – 46/28-29/por
Še korak dlje v boju proti nasilju v družini (Andreja Tratnik) –
49-50/31/sp
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kazensko procesno pravo
Izrekanje sodbe po vloženem ugovoru – 1/23-24/sp
Procesna dejanja obdolženca v kazenskem postopku (Andreja
Tratnik) – 1/29/prik
Ravnanje z elektronskimi napravami po ZKP-J: zgolj policija ali
tudi drugi državni organi? (Liljana Selinšek) – 3-4/18-19/č
Objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči v kazenskih zadevah (Brina Felc) – 6-7/18-19/č
Problem dogmatične absolutizacije ekskluzije (Anže Erbežnik) –
9/17-18/č
Seznam obdolženčevih pravic (Karla Nahtigal, Borut Škerlj) –
11/14/zap
Obveznost naznanitve suma storitve kaznivega dejanja (Irena
Vovk) – 12/53-54/mo
Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (2)
(Emilija Horvat, Aleksandra Mitić) – 15/18-19/č
Odločanje o priporu – 15/24/sp
Presoja ustavnosti postopka s kaznovalnim nalogom: zamujena
priložnost? (Primož Gorkič) – 16-17/21–23/č
Sprememba obtožnice – 19/21–24/sp
Poravnavanje v kazenskem postopku v drugem osnutku ZKP-1
(Jožef Kovač) – 20/17-18/č
Pomlad ali zima državnih tožilcev (Andrej Ferlinc) –
22/9–11/odm
Evropski nalog za prijetje in predajo (Ljubo Bavcon) –
22/30-31/prik
(Ne)potrebnost stranskih žrtev pri zakonitih posegih v
(tele)komunikacijsko zasebnost (Janez Žirovnik) – 23/18-19/č
Sporazumevanje v nemškem kazenskem postopku (Janko Marinko) – 24-25/V–VIII/pril
Sadež zastrupljenega drevesa ni bil dovolj strupen (Andreja Tratnik) – 24-25/32-33/sp
Za ravnotežje med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic (Ljubo Bavcon) – 26/3/uv
K sporazumevanju v nemškem kazenskem postopku (Primož
Gorkič) – 26/18/odm
Odreditev pripora zaradi izmikanja glavni obravnavi v skrajšanem
postopku – obrazložitev utemeljenega suma – 28/20-21/sp
Policijsko zaslišanje v kazenskem postopku v drugem osnutku
ZKP-1 (Jožef Kovač) – 29-30/26-27/č
Odprt kazenski postopek: ovira za izbris obsodbe? (Boštjan Polegek) – 31-32/21-22/č
Nekatere bistvene dileme preiskave elektronskih naprav (Zoran
Cunk) – 31-32/II–VIII/pril
Sklep o odreditvi pripora – pristojnosti zunajobravnavnega senata ob reševanju pritožbe – 35/20/sp
Roki, določeni v urah – pritožba zoper sklep o odreditvi pripora
– 35/21-22/sp
ZKP-K – korak v pravo smer, toda kam vodi pot? (Blaž Kovačič
Mlinar) – 36/3/uv
Pravica do nepristranskega sojenja – izločitev sodnika –
36/21–23/sp
K razpravi o ustroju državnega tožilstva (Primož Gorkič) –
36/II–VIII/pril
Še o rokih, določenih v urah – pritožba zoper sklep o odreditvi
pripora – 36/24-25/sp
Za pravno varstvo »zakon spoštujočih državljanov« (Stanislav Pintar) – 37/12–14/č
Nedovoljen dokaz – izjava privilegirane priče, dana zunaj kazenskega postopka – 37/21-22/sp
Sledenje z GPS-om »blažji« poseg v zasebnost (Andreja Tratnik)
– 37/25-26/sp
Bodo policisti znova preiskovali sami sebe? (Aleš Butala) –
38/11–13/č
Alternative (Hinko Jenull) – 39/3/uv
Prikriti preiskovani ukrep pridobivanja podatkov o prometu elektronskih komunikacij (Miha Šepec) – 39/10–12/č
Smernice za prenovo zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem
postopku (Živa Zaplotnik) – 39/II–VIII/pril
Otrok pred sodiščem (Irena Vovk) – 39/31/prik
Pojem proizvodnje mamil po KZ – hišna preiskava – pravica do
sodnega varstva – 40-41/28–31/sp
Nezavezujoče: Fran Milčinski ali Franz Kafka? Ne, senat (1)
(Andraž Teršek) – 40-41/41/č
Evropski nalog za prijetje in predajo – temna stran meseca
(Anže Erbežnik) – 42/10-11/č
Afera Kerviel: Koliko (ne)resnice v sodni dvorani? (Tea Melart) –
42/12-13/č

K

Tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (Anže Erbežnik)
– 43/12-13/č
Potreba po vnovični prenovi kazenske zakonodaje? (Stanislav
Klemenčič) – 43/13-14/č
Prenova tožilskega usmerjanja (Hinko Jenull) – 44/8-9/č
Še o (ne)resnici v sodni dvorani (Janko Marinko) – 44/14/odm
Predlog ZKP-K (Irena Vovk) – 45/32/por
Nezavezujoče: Fran Milčinski ali Franz Kafka? Ne, senat (2)
(Andraž Teršek) – 45/33/č
Ali policija pozablja na sorazmernost? (Nataša Pirc Musar) –
46/3/uv
Kam je izginilo dejanje majhnega pomena? (Nina Židanik) –
46/12-13/č
Je pošten boj v preiskovalnem postopku (ne)dosegljiv ideal?
(Katja Šorli Peternel) – 46/14-15/č
Mehanizem plea bargain v kazenskem pravu (Miha Šepec) –
47/17-18/č
Obvezna javna obravnava pred pritožbenim sodiščem (Aleš Velkaverh) – 47/24-25/sp
Institut zastaranja v novem sojenju zaradi uporabe izrednega
pravnega sredstva – tožilski vidik (Andrej Ferlinc) –
48/9–11/č
Ad hoc: Kroglica ali avionček? (Vesna Bergant Rakočević) –
49-50/41/č

kaznovalno pravo
glej tudi globe in smrtna kazen
Amandma k noveli ZP-1F (Hinko Jenull) – 1/9/zap
Pogojni odpust pri hišnem zaporu (Uroš Divjak) – 2/18–20/č
When Children Kill Children – Penal Populism and Political Culture (Irena Vovk) – 2/30/prik
Upravno-kaznovalni postopek: erozija pravic obrambe? (Tea
Melart) – 6-7/20–22/č
Punishment (Irena Vovk) – 6-7/38/prik
Posredovanje podatkov iz prekrškovne evidence (Irena Vovk) –
9/23/mo
Zloraba znamenj za pomoč in za nevarnost – obstoj prekrška –
10/21-22/sp
(Ne)zakonitost določanja glob za nepravilno parkiranje v MOL
(Polona Pičman Štefančič, Maja Potočnik) – 11/16-17/č
Odreditev pripora – begosumnost – 12/47/sp
Postopek zaradi prekrška – ne bis in idem – 13/25/sp
Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (2)
(Emilija Horvat, Aleksandra Mitić) – 15/18-19/č
Odločanje o priporu – 15/24/sp
Pravica do materialne obrambe – seznanitev z izvedenskim mnenjem – 15/24-25/sp
Pregled in zaseg računalnika zapornika (Irena Vovk) – 15/28/mo
Podatki o prekrških prek spleta (Irena Vovk) – 18/22/mo
Vožnja kolesa pod vplivom alkohola – kazenske točke –
20/23–25/sp
Proti zapletom s celovito prekrškovno politiko (Andreja Tratnik) –
20/28-29/por
Mladoletnikom je treba pustiti upanje (Jan Jeram) – 21/28/sp
Represija in generacijski konflikt (Dragan Petrovec) – 22/3/uv
Pet let reforme prekrškovnega prava (Bećir Kečanović) –
24-25/3/uv
Punishment and Prisons – Power and the Carceral State (Irena
Vovk) – 29-30/38/prik
Kazenska, razširjena in civilna zaplemba protipravne premoženjske koristi (Matevž Pezdirc) – 34/6–9/č
Prekrškovne določbe ZIntPK (Liljana Selinšek) – 34/II–VIII/pril
Zakon o pravilih cestnega prometa (Brigita Miklavc) –
35/V–VII/pril
Za pravno varstvo »zakon spoštujočih državljanov« (Stanislav Pintar) – 37/12–14/č
ZP-1G (Irena Vovk) – 38/32/por
Alternative (Hinko Jenull) – 39/3/uv
Diferenciacija višine globe glede na premoženjsko stanje (Igor
Vuksanović) – 39/8-9/č
Nezadostna skrb za zdravje zapornika (Andreja Tratnik) –
39/22-23/sp
Paragraf: Na pol poti (Alenka Leskovic) – 39/33/č
Pravni kanibalizem (Primož Gorkič) – 40-41/22-23/č
Evropski nalog za prijetje in predajo – temna stran meseca
(Anže Erbežnik) – 42/10-11/č
Nadzor nad izvajanjem hišnega zapora (Robert Ferenc) –
43/10-11/č
Paragraf: Kaznomanija (Alenka Leskovic) – 46/33/č
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Primer Masleša – renesansa humanizma? (Dragan Petrovec) –
47/6/č
Kaj je prinesel novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij?
(Alenka Šelih) – 49-50/6–9/č

Kitajska
China Master Business Law Guide: Commentary and Analysis
(Irena Vovk) – 2/30/prik
China’s New Enterprise Bankruptcy Law – Context, Interpretation
and Application (Irena Vovk) – 18/30/prik

kmetijstvo
Agriculture and EU Environmental Law (Irena Vovk) – 5/30/prik
Neskladnost Uredbe o ureditvi trga z vinom z načelom enakopravnosti (Primož Rojac) – 9/15–17/č
Uveljavljanje zakonite predkupne pravice na kmetijskem zemljišču
(Franci Krivec) – 27/8-9/č
Peccat gravius foenerator quam fur (Janez Kranjc) – 27/32/č
Status zaščitene kmetije po določilih Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Primož Feguš) – 33/14–16/č
Soobstoj gensko spremenjenih in drugih kmetijskih rastlin (Franci
Avsec, Primož Žerjav) – 33/27-28/sp
Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč (Gregor Verbajs) –
38/15-16/č
Obravnava čebelarske dejavnosti – 38/II–IV/erar
Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč (Janč Ljubimski) – 40-41/16-18/č
Problem deljene pristojnosti in skupna kmetijska politika (Ines
Grah) – 43/II–VIII/pril
Single Common Market Organisation (Regulation) (EC)
1234/2007 – Commentary (Irena Vovk) – 43/30/prik
Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč (Danilo Ukmar) – 46/8-9/odm
Še o sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih
zemljišč (Janč Ljubimski) – 48/13-14/odm

knjige
glej literatura

Komisija Evropskih skupnosti
V boj proti brezposelnosti (Irena Vovk) – 5/32/por
Evropska komisija zahteva spremembe v zdravstvenem zavarovanju (Jaka Slokan) – 18/8–10/č
Še o mejah enostranskega delovanja držav članic v zvezi z mednarodnimi sporazumi (Maja Smrkolj) – 18/23-24/sp
Razmerje med transparentnostjo evropske uprave in varstvom
osebnih podatkov (Maja Smrkolj) – 27/27-28/sp
Skupnost za znanstveno izobraževanje (Irena Vovk) – 33/38/prik
Med poklicno tajnostjo in učinkovitostjo preiskav Komisije (Katarina Vatovec) – 37/26-27/sp
Izjeme od načela dostopa do dokumentov (Katarina Vatovec) –
38/28-29/sp
Med bojem proti terorizmu in varstvom temeljnih pravic (Katarina
Vatovec) – 39/25-26/sp
Ob drugi obsodbi Slovenije pred luksemburškim sodiščem (Katarina Vatovec) – 40-41/33-34/sp
Se bodo plače uslužbencem EU zaradi gospodarske krize spremenile? (Katarina Vatovec) – 47/27-28/sp

Komisija za preprečevanje korupcije
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Ravnanje uradne osebe pri prodaji nepremičnine (Žarko Stevanović) – 1/24/mo
Prilagajanje pogojev javnega naročila (Ferdinand Šteharnik) –
2/23/mo
Ravnanje odgovornih oseb v bolnišnici (Žarko Stevanović) –
3-4/24/mo
Kršitev dolžnega ravnanja pri postopku javnega naročanja (Ferdinand Šteharnik) – 3-4/25/mo
Favoriziranje ponudnika turističnega projekta (Žarko Stevanović,
Ferdinand Šteharnik) – 5/24-25/mo
Kršitev dolžnega ravnanja v postopku akreditacije študijskega
programa (Žarko Stevanović, Ferdinand Šteharnik) –
5/25/mo
Opustitev nadzora nad upravljanjem s stvarnim premoženjem
občine (Ferdinand Šteharnik) – 6-7/28/mo
Poseg javnega funkcionarja v avtonomnost izobraževalne ustanove (Ferdinand Šteharnik) – 6-7/29/mo
Neustrezno ravnanje javnega uslužbenca, ki poleg rednega dela
opravlja dodatno delo (Žarko Stevanović) – 8/22/mo
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Nepravilno ravnanje javnega zavoda pri oddaji nepremičnine (Ferdinand Šteharnik) – 8/23/mo
Ravnanje funkcionarja, ki vpliva na izbiro ponudnika (Žarko Stevanović) – 9/24/mo
Prodaja zdravil brez dovoljenja za njihov promet (Ferdinand Šteharnik) – 11/23/mo
Kršitev dolžnega ravnanja članov sveta javnega zavoda (Žarko
Stevanović) – 13/24/mo
Kršitev dolžnega ravnanja članov Sveta zavoda osnovne šole
(Teja Žučko) – 15/26/mo
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb občine in vodje javne
dražbe (Natalija Ulaga) – 15/27/mo
Sklenitev pogodbe z občino o testni uporabi vozila (Teja Žučko)
– 16-17/30/mo
Korupcija pri sofinanciranju verske skupnosti (Natalija Ulaga) –
16-17/31/mo
Ravnanje uradne osebe – župan, in sporno doniranje gospodarske družbe (Teja Žučko) – 18/21/mo
Koruptivno ravnanje organov samostojne poklicne organizacije
(Natalija Ulaga, Teja Žučko) – 19/22/mo
Korupcija odgovorne osebe pri organizaciji in izvajanju izobraževanja (Natalija Ulaga, Teja Žučko) – 19/22-23/mo
Ravnanje ministra o sodelovanju med Republiko Slovenijo in
poslovnim subjektom (Natalija Ulaga, Teja Žučko) –
19/23/mo
Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda pri izboru kandidata za
zaposlitev na zavodu (Teja Žučko) – 20/22/mo
Pogodba o vzdrževanju občinskih cest namesto koncesije (Teja
Žučko) – 20/23/mo
Korupcija uradnih oseb občine pri postopku javnega naročanja
(Natalija Ulaga) – 21/23/mo
Koruptivno ravnanje uradnih oseb pri postopku vračanja psov
lastniku (Teja Žučko) – 22/22-23/mo
Koruptivno ravnanje gospodarske družbe pri naročanju storitev
avtovleke (Natalija Ulaga) – 23/23/mo
Korupcija pri imenovanju funkcionarja v svet javnega zavoda
(Natalija Ulaga) – 23/23/mo
Brezplačna uporaba medicinske opreme ni koruptivno ravnanje
(Natalija Ulaga) – 24-25/28/mo
Koruptivno dejanje v postopkih javnega naročanja (Natalija
Ulaga) – 26/21/mo
Župan kršil dolžno ravnanje (Natalija Ulaga) – 27/22/mo
Koruptivno ravnanje uradne osebe občine pri nakupu in zamenjavi zemljišča (Teja Žučko) – 28/23/mo
Kršitev dolžnega ravnanja občinskega redarja in pridobitev koristi
funkcionarju občine (Teja Žučko) – 29-30/31/mo
Podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti (Natalija
Ulaga) – 31-32/26-27/mo
Priprava predloga za sprejem zakonskih določb s kršitvijo dolžnega ravnanja in omogočanjem neupravičene koristi drugemu (Teja Žučko) – 31-32/27/mo
Kdo (ne) sme biti v vodstvu Komisije za preprečevanje korupcije? (Marko Pavliha) – 34/16-17/č
Prekrškovne določbe ZIntPK (Liljana Selinšek) – 34/II–VIII/pril
Ravnanje koncesionarja za opravljanje dimnikarskih storitev v
nasprotju s predpisi (Teja Žučko) – 34/23/mo
Pridobitev neupravičene koristi s kršitvami temeljnih pravic delavcev (Teja Žučko) – 36/22/mo
Kršenje lastnih razpisnih navodil in omogočanje koristi izbranemu
ponudniku (Teja Žučko) – 36/23/mo
Korenito preoblikovanje Komisije za preprečevanje korupcije
(Goran Klemenčič) – 37/3/uv
Koruptivno ravnanje uradnih oseb ministrstva pri nadzoru nad
zakonitostjo notariata (Natalija Ulaga) – 37/22-23/mo
Korupcija uradnih oseb občine pri prodaji občinskega zemljišča
(Natalija Ulaga) – 37/23/mo
Omogočanje koristi s kršitvami predpisov o plačnem sistemu in
napredovanju v javnem sektorju z neupravičenim napredovanjem in povišanjem plače (Matjaž Mešnjak) – 38/23/mo
Pravna narava aktov v izbirnem postopku članov Komisije za preprečevanje korupcije (Polona Kovač) – 47/13–15/č

koncesije
Maks Tajnikar: Amatersko razpravljanje o zdravstveni zakonodaji
(Irena Vovk) – 3-4/28-29/int
Pogodba o vzdrževanju občinskih cest namesto koncesije (Teja
Žučko) – 20/23/mo
Podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti (Natalija
Ulaga) – 31-32/26-27/mo
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Koncesije gradenj v luči razlage prava EU (Aleksij Mužina) –
33/II–VI/pril
Ravnanje koncesionarja za opravljanje dimnikarskih storitev v
nasprotju s predpisi (Teja Žučko) – 34/23/mo
Pomen doktrine in-house v luči skupnega (medobčinskega)
zagotavljanja javnih nalog (Alen Hodnik) – 37/10–12/č
Javnost plač koncesionarjev, ki izvajajo javno službo (Irena Vovk)
– 37/24/mo
Komu po novem koncesije za prirejanje iger na srečo? (Janja
Hojnik) – 43/8–10/č
Upravljanje javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN (Gregor Černeka,
Aleksij Mužina) – 44/6–8/č

konkurenčno pravo
EU Competition Law in Context – Essays in Honour of Virpi Tiili
(Irena Vovk) – 11/30/prik
Vertical Agreements and Competition Law – A Comparative
Study of the EU and US Regimes (Irena Vovk) – 12/62/prik
Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (1)
(Emilija Horvat in Aleksandra Mitić) – 14/16–18/č
Rešitve izvzema iz sistema DDV za osebe javnega prava, ki
nastopajo kot organ oblasti (Žiga Stupica) – 15/14–16/č
Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (2)
(Emilija Horvat, Aleksandra Mitić) – 15/18-19/č
Je smiselna reforma programa prizanesljivosti? (Aleš Ferčič) –
16-17/16-17/č
Konkurenčno pravo v teoriji in praksi (Mitja Kocmut) –
16-17/38-39/prik
Še bomo klicali poceni (Neža Pogorelčnik) – 24-25/37/sp
European Merger Control (Irena Vovk) – 28/30/prik
Konkurenca (novosti v konkurenčnem pravu) (Natali Gak) –
43/19-20/por

korupcija
glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije
Simbolna vrednost NPU (Bećir Kečanović) – 6-7/3/uv
S krepitvijo pravne države do učinkovitejšega preprečevanja
korupcije (Bećir Kečanović) – 23/6-7/č
Prekrškovne določbe ZIntPK (Liljana Selinšek) – 34/II–VIII/pril
Lobiranje in lobisti – prihaja čas za prijavo (Simona Stanter) –
35/10-11/č
Anti-Bribery Risk Assessment (Irena Vovk) – 40-41/38/prik
Z brezmejnim zaupanjem na poti v pogubo (Bećir Kečanović) –
45/3/uv
GRECO – Skupina držav proti korupciji (Vita Habjan) –
48/11–13/č
Priporočila GRECO Sloveniji v prvih dveh krogih ocenjevanja
(Vita Habjan) – 49-50/21-22/č
Kosovo
Sodba, ki ni pojasnila veliko (Natali Gak) – 31-32/33-34/sp
Poveljniki OVK vnovič pred sodiščem (Miša Zgonec - Rožej) –
31-32/35-36/sp
Po svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča o Kosovu (Ernest
Petrič) – 33/6–9/č

K–L

kultura
Ad hoc: Z bleščečimi očmi (Vesna Bergant Rakočević) – 2/33/č
Organiziranost radiodifuznih družb po javnem pravu v Evropi
(Alina Lengauer, prevedla in priredila Alenka Jerše) –
12/26-27/č
Zakon o RTV – začetek kaosa v sistemu oseb javnega prava?
(Rado Bohinc) – 21/6–8/č
Zakon o RTV (Irena Vovk) – 21/32/por
Zakon o medijih in Platon (Albin Igličar) – 38/21/č
Glasbene kvote (Jurij Žurej) – 40-41/II–VIII/pril
Z obrobja postave: Javni interes (Tomaž Pavčnik) – 43/33/č

kulturna dediščina
Enajst tisoč batin del »skupne evropske kulturne dediščine«
(Andreja Tratnik) – 10/26/sp
Plečnikove tržnice – 21/20/sp
Prodaja nepremičnih kulturnih spomenikov v državni lasti (Tjaša
Ivanc, Renato Vrenčur) – 49-50/II–VII/pril

L
lastninska pravica
glej tudi zemljiška knjiga
Nezapisan prenos lastninske pravice na zemljišču ob prodaji stanovanja (Miha Šlamberger) – 1/22/vo
Učinkovite pogodbe v krizi (Natali Gak) – 2/32/por
Skupno in posebno premoženje zakoncev na nepremičninah
(Nina Scortegagna) – 6-7/14–16/č
Zakonite predkupne pravice in njihove kolizije (Matjaž Tratnik) –
11/II–VI/pril
Vezanost strank na vsebino sklepa o napotitvi na pravdo – pridobitev lastninske pravice na vozilu – 19/24–26/sp
Številka parcele v referendumskem vprašanju (Irena Vovk) –
20/24/mo
Nepremičninski El Dorado (Robert Kleindienst) – 20/34/č
Vojna in mir: Mujo in njegova lastninska pravica (Andraž Teršek)
– 28/16–18/č
Lastninska pravica tujca na nepremičnini – državljanstvo zunajzakonskega partnerja ob delitvi skupnega premoženja –
29-30/31-32/sp
Je čas za premislek o »svetosti« zasebne lastnine? (Jože Mencinger) – 31-32/3/uv
Izdaja začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve (Aljoša
Dežman) – 36/8–10/č
Javno dobro (Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur) – 38/II–VIII/pril
Obnova fasade (Adriana Viler Kovačič) – 40-41/25/vo
Zaznamba razlastitvenega postopka – 40-41/26/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravo – 40-41/26/sp
Učenje za vse čase (Meta Ahtik) – 42/29-30/por
Dejanska razlastitev – višina odškodnine in izboljšave nepremičnine – 45/22–25/sp
Dolžnost glede izbrisa hipotek (Matjaž Tratnik) – 48/19/vo

kredit
glej posojila

latinščina
glej jezik

kriminologija
Letališki varnostni screening (Aleš Završnik) – 3-4/3/uv
Homo Criminalis (Zoran Kanduč) – 5/30-31/prik
Youth and Crime (Irena Vovk) – 12/62/prik
Race, Ethnicity, Crime and Justice – An International Dilemma
(Irena Vovk) – 16-17/38/prik
Nasilje v družini – vsaka peta ženska je žrtev (Irena Vovk) –
18/29/por
Media and Crime – Key Approaches to Criminology (Irena Vovk)
– 19/30/prik
Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention (Irena Vovk) –
20/30/prik
Represija in generacijski konflikt (Dragan Petrovec) – 22/3/uv
Nadzorstvena družba: kdo še potrebuje fantastiko? (Aleš Završnik) – 34/3/uv
Honour, Violence, Women and Islam (Irena Vovk) – 34/30/prik
Crime and Corruption in Organizations – Why it Occurs and
What to Do About It (Irena Vovk) – 39/30/prik
Kazensko pravo kot sredstvo za obvladovanje vsega in vseh
(Andreja Tratnik) – 46/28-29/por
Disability Hate Crimes – Does Anyone Really Hate Disabled People? (Irena Vovk) – 49-50/38/prik

Latvija
Medvojne (zunajsodne) likvidacije nacističnih kolaboracionistov
(2.) (Peter Pavlin) – 22/25-26/sp

leposlovje
Družba tveganja (Matjaž Ambrož) – 5/29/zap
Nova bogatija (Matjaž Ambrož) – 8/29/zap
Pisanje, naš malik (Matjaž Ambrož) – 9/29/zap
Uteha za odpisane intelektualce (Matjaž Ambrož) – 12/61/zap
Biti individuum (Matjaž Ambrož) – 14/29/zap
Memory, Imagination, Justice – Intersection of Law and Literature (Irena Vovk) – 14/30/prik
Nemški učenjaki (Matjaž Ambrož) – 29-30/37/zap
Bralna propaganda (Matjaž Ambrož) – 31-32/37/zap
Tako je življenje (Matjaž Ambrož) – 33/29/zap
Večno vračanje enakega (Matjaž Ambrož) – 39/29/zap
Zločini (Igor Karlovšek) – 39/30/prik
Pismo Kasiju o obrnjenem dokaznem bremenu (Ciril Keršmanc)
– 40-41/37/zap
Srečanje s piscem (Matjaž Ambrož) – 43/28/zap
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Zvestoba Normi in druge zgodbe (Matej Accetto) –
45/30-31/prik

letni dopust
Letni dopust za starejše delavce v državnih organih (Brigita Rajšter Vranović) – 2/22-23/vo
Dopust in regres ob menjavi zaposlitve (Nataša Belopavlovič) –
6-7/26/vo
Dodatni dan letnega dopusta ob rojstvu otroka (Brigita Rajšter
Vranović) – 6-7/27/vo
Ne pozabite na odmero letnega dopusta! (Brigita Rajšter Vranović) – 8/16-17/č
Dodatni dnevi dopusta zaradi otrok (Brigita Rajšter Vranović) –
11/22/vo
Obdavčitev regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
po ZDDDČPNO – 14/IV/erar
Dodatni dnevi letnega dopusta za starejše delavce (Nataša Belopavlovič) – 19/19/vo
Regres za letni dopust v javnem sektorju (Brigita Rajšter Vranović) – 19/19/vo
Pravica do regresa za letni dopust v javnem sektorju za leto
2010 (Nataša Belopavlovič) – 20/19/vo
Izplačilo regresa za letni dopust (Brigita Rajšter Vranović) –
26/19-20/vo
Uveljavljenje pravice do povečanega letnega dopusta (Irena
Vovk) – 42/24/mo
Dodatni dnevi letnega dopusta za starejše delavce (Nataša Belopavlovič) – 44/22/vo

literatura

22

glej tudi doktorati
za seznam knjig domačih avtorjev glej str. 44, za seznam knjig
tujih avtorjev glej str. 58
Law’s Meaning of Life – Philosophy, Religion, Darwin and the
Legal Person (Irena Vovk) – 1/30/prik
State, Power, Crime (Irena Vovk) – 1/30/prik
Copyright Law and the Public Interest in the Nineteenth Century
(Irena Vovk) – 1/30/prik
Leonid Pitamic: Država (Tilen Štajnpihler) – 1/30-31/prik
Misli brez roka trajanja (Ana Vlahek) – 2/29/prik
Prvih petnajst let notariata (Natali Gak) – 2/30-31/prik
Cicero and Modern Law – Philosophers and Law (Irena Vovk) –
2/30/prik
When Children Kill Children – Penal Populism and Political Culture (Irena Vovk) – 2/30/prik
China Master Business Law Guide: Commentary and Analysis
(Irena Vovk) – 2/30/prik
Pravne razsežnosti zunanje politike EU (Matej Accetto) –
3-4/30-31/prik
Consumer Law – Ius Commune Casebooks for a Common Law
of Europe (Irena Vovk) – 3-4/30/prik
Money Laundering – A Concise Guide for All Business (Irena
Vovk) – 3-4/30/prik
Homo Criminalis (Zoran Kanduč) – 5/30-31/prik
Principles of European Constitutional Law (Irena Vovk) –
5/30/prik
Agriculture and EU Environmental Law (Irena Vovk) – 5/30/prik
Hate Crime – Impact, Causes and Responses (Irena Vovk) –
5/30/prik
Kako sem otrokom razložil demokracijo (Natali Gak) –
6-7/37-38/prik
Pogledi sociologije prava (Polona Pičman Štefančič) –
6-7/38-39/prik
Punishment (Irena Vovk) – 6-7/38/prik
Easeful Death – Is there a case for assisted dying? (Irena Vovk)
– 6-7/38/prik
Pravna država (France Bučar) – 8/30-31/prik
Legal Practice and Cultural Diversity (Irena Vovk) – 8/30/prik
European State Aid Law (Irena Vovk) – 8/30/prik
Legal Writing (Irena Vovk) – 8/30/prik
O akademski svobodi in pravilnem v pravu in pravni znanosti
(Maja Smrkolj) – 9/28/prik
Pravica do zasebnosti v medicini (Alenka Jerše) – 9/30-31/prik
Patent Law for Computer Scientists – Steps to Protect Computer-Implemented Inventions (Irena Vovk) – 9/30/prik
Terrorism, the Worker and the City – Simulations and Security in
a Time of Terror (Irena Vovk) – 9/30/prik
Prva od suhih krav (Aleš Završnik) – 10/30-31/prik
Gender and Migration in 21st Century Europe (Irena Vovk) –
10/30/prik
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Corporate Crime (Irena Vovk) – 10/30/prik
Ustavna demokracija in vladavina prava – ustavnopravni eseji
(Matija Žgur) – 11/30-31/prik
EU Competition Law in Context – Essays in Honour of Virpi Tiili
(Irena Vovk) – 11/30/prik
Surveillance and Crime (Irena Vovk) – 11/30/prik
The Law of Virtual Worlds and Internet Social Networks (Irena
Vovk) – 11/30/prik
ZNP z uvodnimi pojasnili (Alenka Ratnik) – 12/62-63/prik
Youth and Crime (Irena Vovk) – 12/62/prik
Vertical Agreements and Competition Law – A Comparative
Study of the EU and US Regimes (Irena Vovk) – 12/62/prik
The Rule of Law (Irena Vovk) – 12/62/prik
Contracts in English (Irena Vovk) – 12/62/prik
Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti s komentarjem
(Matej Accetto) – 13/30-31/prik
Schutz des »Know-How« gegen ausspähende Produktanalysen
(»Reverse Engineering«)/Protection of »Know-How« against
Spy-Product-Analysis (»Reverse« Engineering«) (Irena Vovk) –
13/30/prik
Data Protection in a Profiled World (Irena Vovk) – 13/30/prik
Obligacijsko pravo: splošni del (Špelca Mežnar) – 14/30-31/prik
Age Discrimination Law in Europe (Irena Vovk) – 14/30/prik
Extreme Speech and Democracy (Irena Vovk) – 14/30/prik
Memory, Imagination, Justice – Intersection of Law and Literature (Irena Vovk) – 14/30/prik
Mednarodno pravo oboroženih spopadov (Natali Gak) –
15/30-31/prik
Socially Responsible Investment – The German and European
Legal Framework (Irena Vovk) – 15/30/prik
Legitimacy in EU Cartel Control – Modern Studies in European
Law (Irena Vovk) – 15/30/prik
Democracy in the Courts – Lay Participation in European Criminal Justice Systems (Irena Vovk) – 15/30/prik
Konkurenčno pravo v teoriji in praksi (Mitja Kocmut) –
16-17/38-39/prik
The Modernization of Labour Law and Industrial Relations in a
Comparative Perspective (Irena Vovk) – 16-17/38/prik
An Introduction to the Law of the United Nations (Irena Vovk) –
16-17/38/prik
Race, Ethnicity, Crime and Justice – An International Dilemma
(Irena Vovk) – 16-17/38/prik
Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili (Maja Brkan) –
18/30-31/prik
The Oxford Handbook of Genocide Studies (Irena Vovk) –
18/30/prik
China’s New Enterprise Bankruptcy Law – Context, Interpretation
and Application (Irena Vovk) – 18/30/prik
ZJN-2 in ZJNVETPS (Mateja Dren) – 19/30-31/prik
Cross-border Internet Dispute Resolution (Irena Vovk) –
19/30/prik
Media and Crime – Key Approaches to Criminology (Irena Vovk)
– 19/30/prik
International Trade Mark and Signs Protection (Irena Vovk) –
19/30/prik
Veliki interpreti in okupatorji misli (Jasmina Arnež) –
20/29-30/zap
Evropska delniška družba (Janja Hojnik) – 20/30-31/prik
Fundamental Rights and Private Law in the European Union
(Irena Vovk) – 20/30/prik
Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention (Irena Vovk) –
20/30/prik
ZGO-1, ZUreP-1 in ZPNačrt-1 s komentarjem (Matjaž Tratnik) –
21/30-31/prik
Small States in Europe – Challenges and Opportunities (Irena
Vovk) – 21/30/prik
Effective Negotiation – From Research to Results (Irena Vovk) –
21/30/prik
Evropski nalog za prijetje in predajo (Ljubo Bavcon) –
22/30-31/prik
European Labour Law (Irena Vovk) – 22/30/prik
European Food Regulation EC 178/2002: A Commentary (Irena
Vovk) – 22/30/prik
The Making of International Environmental Treaties – Neoliberal
and Constructivist Analyses of Normative Evolution (Irena
Vovk) – 22/30/prik
Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o. (Kristijan Anton Kontarščak)
– 23/30-31/prik
Issues in Human Rights Protection of Intellectually Disabled Persons (Irena Vovk) – 23/30/prik
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Commercial Law of the European Union (Irena Vovk) –
23/30/prik
Pravo socialne varnosti (Martina Šetinc Tekavc) –
24-25/38-39/prik
International Criminal Law Practitioner Library – Volume 1: Forms
of Responsibility in International Criminal Law – Volume 2:
Elements of Crimes under International Law (Irena Vovk) –
24-25/38/prik
International Trade and Investment Law – Multilateral, Regional
and Bilateral Governance (Irena Vovk) – 24-25/38/prik
Delniške opcije (Luigi Varanelli) – 26/30-31/prik
Parry and Grant Encyclopaedic: Dictionary of International Law
(Irena Vovk) – 26/30/prik
The Limits of Criminal Law – A Comparative Analysis of
Approaches to Legal Theorizing (Irena Vovk) – 26/30/prik
Zlo nemišljenja: arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne
dobe in kolektivnih zločinov (Aleš Završnik) – 27/29/prik
Recite mobingu NE (Bećir Kečanović) – 27/30-31/prik
Information Technology Law (Irena Vovk) – 27/30/prik
Max Planck Encyclopedia of Public International Law – The online edition (Irena Vovk) – 27/30/prik
Émile Durkheim – Justice, Morality and Politics (Irena Vovk) –
27/30/prik
UN-Convention on the International Sale of Goods (CISG) (Irena
Vovk) – 27/30/prik
ZARSS, ZMCGZ in ZArbit s komentarjem (Gordana Ristin) –
28/30-31/prik
Patent Law and Theory – A Handbook of Contemporary
Research (Irena Vovk) – 28/30/prik
European Merger Control (Irena Vovk) – 28/30/prik
Opremljanje stavbnih zemljišč (Adrijana Viler Kovačič) –
29-30/38-39/prik
Beyond Intellectual Property – Matching Information Protection to
Innovation (Irena Vovk) – 29-30/38/prik
Punishment and Prisons – Power and the Carceral State (Irena
Vovk) – 29-30/38/prik
Judicial Accountabilities in New Europe – From Rule of Law to
Quality of Justice (Irena Vovk) – 29-30/38/prik
Napotitev na mediacijo (Gordana Ristin) – 31-32/38-39/prik
Pregnant Pause – An International Legal Analysis of Maternity
Discrimination (Irena Vovk) – 31-32/38/prik
The Law and Practice of International Banking (Irena Vovk) –
31-32/38/prik
International and European Criminal Law (Irena Vovk) –
31-32/38/prik
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) z uvodnimi pojasnili (Domen Bizjak) – 33/30-31/prik
Intellectual Property in Asian Emerging Economies – Law and
Policy in the Post-TRIPS Era (Irena Vovk) – 33/30/prik
Islamic Finance – Law and Practice (Irena Vovk) – 33/30/prik
The Spirit of Hindu Law (Irena Vovk) – 33/30/prik
Nepopolna ponudba in javno naročanje (Marko Djinović) –
34/30-31/prik
Fair Trade, Corporate Accountability and Beyond – Experiments
in Globalizing Justice (Irena Vovk) – 34/30/prik
Semiotics of International Law – Trade and Translation (Irena
Vovk) – 34/30/prik
Honour, Violence, Women and Islam (Irena Vovk) – 34/30/prik
Stvarnopravni zakonik (SPZ) z uvodnimi pojasnili (Aleš Velkaverh)
– 35/26-27/prik
International Child Law (Irena Vovk) – 35/26/prik
Ethical and Legal Requirements for Transnational Genetic
Research (Irena Vovk) – 35/26/prik
Food Crises and the WTO – World Trade Forum (Irena Vovk) –
35/26/prik
Nadzorni sveti in upravni odbori (Saša Prelič) – 36/30-31/prik
European Union Law (Irena Vovk) – 36/30/prik
Choice (Aleš Završnik) – 37/30-31/prik
The Internationalisation of Law – Legislating, Decision Making,
Practice and Education (Irena Vovk) – 37/30/prik
Law, Economics and Morality (Irena Vovk) – 37/30/prik
Predhodno odločanje v evropskem pravu (Matej Accetto) –
38/30-31/prik
Energy and Environmental Project Finance Law and Taxation –
New Investment Techniques (Irena Vovk) – 38/30/prik
Climate Change and Displacement – Multidisciplinary Perspectives (Irena Vovk) – 38/30/prik
Zločini (Igor Karlovšek) – 39/30/prik

L

Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost? –
A Study of the »Functionalized Procedural Competence« of
EU Member States (Irena Vovk) – 39/30/prik
Crime and Corruption in Organizations – Why it Occurs and
What to Do About It (Irena Vovk) – 39/30/prik
Otrok pred sodiščem (Irena Vovk) – 39/31/prik
ZIZ-H z uvodnimi pojasnili (Jasna Murgel) – 40-41/38-39/prik
European Immigration and Asylum Law – A Commentary (Irena
Vovk) – 40-41/38/prik
Anti-Bribery Risk Assessment (Irena Vovk) – 40-41/38/prik
Elder Law (Irena Vovk) – 40-41/38/prik
Aristotel: Politika (Albin Igličar) – 42/30-31/prik
Človekove pravice in ustavna demokracija (Igor Kaučič) –
43/29–31/prik
Feminist Judgments – From Theory to Practice (Irena Vovk) –
43/30/prik
Single Common Market Organisation (Regulation) (EC)
1234/2007 – Commentary (Irena Vovk) – 43/30/prik
Institutional Design and Voting Power in the European Union
(Irena Vovk) – 43/30/prik
Bančne garancije (Matija Knapič) – 44/30-31/prik
Power and Principle in the Market Place – On Ethics and Economics (Irena Vovk) – 44/30/prik
Human Rights at Work – Perspectives on Law and Regulation
(Irena Vovk) – 44/30/prik
Law 101 – Everything You Need to Know About American Law
(Irena Vovk) – 44/30/prik
Zvestoba Normi in druge zgodbe (Matej Accetto) –
45/30-31/prik
EU Constitutional Law – An Introduction (Irena Vovk) –
45/30/prik
Remorse – Psychological and Jurisprudential Perspectives (Irena
Vovk) – 45/30/prik
Evropsko ustavno pravo (Igor Kaučič) – 46/30-31/prik
International Criminal Justice – Law and Practice from the Rome
Statute to Its Review (Irena Vovk) – 46/30/prik
Moral Rights (Irena Vovk) – 46/30/prik
Zunanja politika (Natali Gak) – 47/30-31/prik
Contract Law – Ius Commune Casebooks for the Common Law
of Europe (Irena Vovk) – 47/30
Upravno-procesne dileme o rabi ZUP (Erik Kerševan) –
48/30-31/prik
Tax Policy, Women and the Law – UK and Comparative Perspectives (Irena Vovk) – 48/30/prik
Decoding International Law – Semiotics and the Humanities
(Irena Vovk) – 48/30/prik
The Oxford Handbook of Empirical Legal Research (Irena Vovk)
– 48/30/prik
Vprašanje logističnega prava (Patrick Vlačič) – 49-50/38-39/prik
Disability Hate Crimes – Does Anyone Really Hate Disabled People? (Irena Vovk) – 49-50/38/prik
EU Anti-Dumping Law and Practice (Irena Vovk) – 49-50/38/prik
Academic Freedom and the Law – A Comparative Study (Irena
Vovk) – 49-50/38/prik

Lizbonska pogodba
Prednost, ne nadrejenost prava EU (Matej Avbelj) – 2/17-18/č
Ustava je mrtva, živela ustava! (Natali Gak) – 3-4/29-30/por
Vpliv Lizbonske pogodbe na določanje kaznivih dejanj na ravni
EU (Sabina Zgaga) – 5/16/č
Principles of European Constitutional Law (Irena Vovk) –
5/30/prik
Lizbonska pogodba – pogled na spremembe z zornega kota
države (Rajko Knez) – 12/19–21/č
Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili (Maja Brkan) –
18/30-31/prik
Small States in Europe – Challenges and Opportunities (Irena
Vovk) – 21/30/prik
Sodišče EU po Lizbonski pogodbi (Petra Ferk) – 22/29/por
Prenova sodnega sistema EU po Lizbonski pogodbi (Janja Hojnik) – 26/II–VIII/pril
Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe
(Maja Brkan) – 37/II–VIII/pril

lokalna samouprava
glej tudi občine

Lukenda
glej sodstvo
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Problem(i) izključnosti televizijskih pravic (Ana Čertanec) –
48/II–VIII/pril
Populizem pod Alpami (Jure Mikuž) – 49-50/42/č

Madžarska
Med strahom in pogumom (Franci Gerbec) – 18/3/uv
Manično depresivni (pasivno) volilno nesposobni? (Andreja Tratnik) – 23/27/sp
Le dejansko uveljavljanje zaščite pomeni njeno uživanje (Neža
Pogorelčnik) – 26/24/sp
Prometna podoknica onemogoča uživanje doma (Andreja Tratnik)
– 48/25/sp

Makedonija
Potrditev obstoja nemednarodnega oboroženega spopada v
Makedoniji (Dominika Švarc) – 24-25/33-34/sp

manjšine
glej tudi Romi
Med strahom in pogumom (Franci Gerbec) – 18/3/uv
Novo staro vodstvo zveze (Dean Zagorac) – 18/32/por
Kdo je manjšina? (Natali Gak) – 48/32/por

Meddržavno sodišče
Sodba, ki ni pojasnila veliko (Natali Gak) – 31-32/33-34/sp
Po svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča o Kosovu (Ernest
Petrič) – 33/6–9/č

mediacija
glej alternativno reševanje sporov

medicina
glej zdravstvo

mediji

24

Nezavezujoče: Predsednik kot protiustavni element ZRTV?
(Andraž Teršek) – 5/33/č
Pravica do popravka obvestila – 6-7/30-31/sp
Sodoma in Gomora (Hinko Jenull) – 8/3/uv
Laudari a bonis et vituperari a malis unum idemque est (Janez
Kranjc) – 11/32/č
Organiziranost radiodifuznih družb po javnem pravu v Evropi
(Alina Lengauer, prevedla in priredila Alenka Jerše) –
12/26-27/č
Ad hoc: Damjan Murko, cerebralni bankrotiranec in drugi asi
(Vesna Bergant Rakočević) – 14/33/č
Odškodnina za razžalitev časti in dobrega imena (Vesna Bergant
Rakočević) – 15/II–VIII/pril
Paragraf: Zbogom, stari URL (Alenka Leskovic) – 15/33/č
Zasebnost kot družbena norma je vprašanje preteklosti (Nataša
Pirc Musar) – 16-17/3/uv
Media and Crime – Key Approaches to Criminology (Irena Vovk)
– 19/30/prik
Domnevo nedolžnosti naj spoštujejo tudi novinarji (Andreja Tratnik) – 21/27/sp
Medijska etika (Darja Gačnik) – 31-32/11–13/č
Tace stran od interneta! (Boštjan Makarovič) – 34/14-15/č
WikiLeaks (Irena Vovk) – 35/34/prik
Z obrobja postave: Zamujena priložnost predlagane medijske
zakonodaje (Tomaž Pavčnik) – 37/33/č
Zakon o medijih in Platon (Albin Igličar) – 38/21/č
Pravica do nerazkritja novinarskega vira (Andreja Tratnik) –
38/27-28/sp
Težave pri oblikovanju medijske zakonodaje (Darja Gačnik) –
39/14-15/č; glej tudi Opravičilo (Darja Gačnik) – 44/21/zap
Uveljavljanje sodstva in medijev (Lojze Ude) – 40-41/3/uv
Glasbene kvote (Jurij Žurej) – 40-41/II–VIII/pril
Novi zakon o medijih kot grožnja svobodi izražanja (Rok Čeferin)
– 42/8-9/č
Objava na spletnem socialnem omrežju Facebook in v medijih
(Benjamin Lesjak) – 42/9-10/č
Spremenjena pravica do popravka v predlaganem Zakonu o
medijih (Tomaž Pavčnik) – 43/15-16/č
Kaznovanje novinarja in urednika poseglo v svobodo izražanja
(Andreja Tratnik) – 43/27/sp
Z obrobja postave: Javni interes (Tomaž Pavčnik) – 43/33/č
Pravica do popravka – 44/23/sp
Še o varstvu osebnih podatkov pri objavah na spletu (Nataša
Pirc Musar) – 45/10-11/odm

mednarodno gospodarsko pravo
Nova pravila MTZ za garancije na zahtevo (Miran Jus) –
26/13-14/č
Slovenija privlačna za mednarodno gospodarsko arbitražo (Natali
Gak) – 44/29/por
Incoterms 2010 (Andrej Friedl, Marko Djinović, Peter Rižnik) –
45/II–VIII/pril
Contract Law – Ius Commune Casebooks for the Common Law
of Europe (Irena Vovk) – 47/30

mednarodno kazensko pravo
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče in Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
Priprave na pregledno konferenco Rimskega statuta (Simona
Drenik, Tjaša Tanko) – 19/17-18/č
International Criminal Law Practitioner Library – Volume 1: Forms
of Responsibility in International Criminal Law – Volume 2:
Elements of Crimes under International Law (Irena Vovk) –
24-25/38/prik
Odslej tudi kaznivo dejanje agresije (Tjaša Tanko, Marko Rakovec, Matevž Pezdirc) – 26/15-16/č
International and European Criminal Law (Irena Vovk) –
31-32/38/prik

Mednarodno kazensko sodišče
glej tudi Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Nov nalog za prijetje al Baširja zaradi genocida (Dominika
Švarc) – 29-30/35/sp
International Criminal Justice – Law and Practice from the Rome
Statute to Its Review (Irena Vovk) – 46/30/prik

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
Potrditev obstoja nemednarodnega oboroženega spopada v
Makedoniji (Dominika Švarc) – 24-25/33-34/sp
Poveljniki OVK vnovič pred sodiščem (Miša Zgonec - Rožej) –
31-32/35-36/sp

mednarodno pravo
glej tudi Meddržavno sodišče in mednarodno kazensko pravo
Ali naj Slovenija ratificira novo konvencijo? (Jana Rodica) –
13/27-28/sp
Priznanje tuje arbitražne odločbe – obstoj arbitražnega sporazuma – 15/25–28/sp
Mednarodno pravo oboroženih spopadov (Natali Gak) –
15/30-31/prik
Še o mejah enostranskega delovanja držav članic v zvezi z mednarodnimi sporazumi (Maja Smrkolj) – 18/23-24/sp
Ob grmenju »treh modrih« o okupaciji in kolaboraciji? (Matevž
Krivic) – 20/14-15/č
Zavajanje s pobožnimi željami po kopenski meji do Savudrije
(Matevž Krivic) – 21/8-9/č
Devizne hranilne vloge v luči odločbe Ustavnega sodišča (Mateja
Grašek) – 21/11-12/č
Arbitraža – da ali ne? (Metka Arah) – 22/II–VII/pril
Medvojne (zunajsodne) likvidacije nacističnih kolaboracionistov
(2.) (Peter Pavlin) – 22/25-26/sp
Prenapet lok razprav (Natali Gak) – 22/29/por
Začetek veljavnosti Arbitražnega sporazuma (Vasilka Sancin) –
24-25/18–20/č
Parry and Grant Encyclopaedic: Dictionary of International Law
(Irena Vovk) – 26/30/prik
Max Planck Encyclopedia of Public International Law – The online edition (Irena Vovk) – 27/30/prik
Izbor arbitrov v meddržavnih sporih (Vasilka Sancin) –
29-30/19–21/č
Sodba, ki ni pojasnila veliko (Natali Gak) – 31-32/33-34/sp
Po svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča o Kosovu (Ernest
Petrič) – 33/6–9/č
Semiotics of International Law – Trade and Translation (Irena
Vovk) – 34/30/prik
Priprava memoranduma je dolgotrajen in zahteven proces (Vasilka Sancin) – 37/15-16/č
Arbitražni sporazum – 42/23/sp
Ustavno sodišče še drugič potrdilo ustavnost Arbitražnega sporazuma (Jernej Letnar Černič) – 44/20-21/č
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Zunanja politika (Natali Gak) – 47/30-31/prik
35 let Osimskega sporazuma (Natali Gak) – 48/27/por
Decoding International Law – Semiotics and the Humanities
(Irena Vovk) – 48/30/prik

mednarodno zasebno pravo
Uredba Rim I in pogodbeni odstop terjatev (Mitja Širaj) –
14/20–22/č
Razdržavljenje, pravne avtoritete in pozitivizem (Matej Avbelj) –
20/6–9/č
Povzročitev škode v prometni nesreči – uporaba tujega prava –
Haaška konvencija – 21/22–25/sp
Priznavanje tujih sodnih odločb o posvojitvi otroka s strani istospolnih partnerjev (Nana Weber) – 27/16-17/odm
(Ne)razumevanje pridržka javnega reda in posvojitev s strani istospolnih partnerjev (Jerca Kramberger Škerl) –
29-30/II–VII/pril

meja
glej tudi Schengen
Ureditev meje v upravnem in sodnem nepravdnem postopku
(Urška Klakočar, Vera Kovačević) – 9/II–VIII/pril
Constitutio (in)certa (Marijan Pavčnik) – 13/3/uv
Arbitražni sporazum ne določa poteka mej – 13/24/sp
Kritika odločitve Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu s
Hrvaško (Matevž Krivic) – 19/II–VI/pril
Ob grmenju »treh modrih« o okupaciji in kolaboraciji? (Matevž
Krivic) – 20/14-15/č
Zavajanje s pobožnimi željami po kopenski meji do Savudrije
(Matevž Krivic) – 21/8-9/č
Arbitraža – da ali ne? (Metka Arah) – 22/II–VII/pril
Prenapet lok razprav (Natali Gak) – 22/29/por
Začetek veljavnosti Arbitražnega sporazuma (Vasilka Sancin) –
24-25/18–20/č
Arbitražni sporazum: opozorilo Ustavnega sodišča kot poziv k
dekonstitucionalizaciji državnih mej (Sebastian Nerad) –
28/II–VI/pril
Arbitražni sporazum se lahko začne izvrševati – 35/20/sp
Priprava memoranduma je dolgotrajen in zahteven proces (Vasilka Sancin) – 37/15-16/č
Arbitražni sporazum – 42/23/sp
Ustavno sodišče še drugič potrdilo ustavnost Arbitražnega sporazuma (Jernej Letnar Černič) – 44/20-21/č

migracije
Okoljski migranti (Dominika Marolt Maver) – 24-25/24–26/č
Climate Change and Displacement – Multidisciplinary Perspectives (Irena Vovk) – 38/30/prik
European Immigration and Asylum Law – A Commentary (Irena
Vovk) – 40-41/38/prik

mobing
Varstvo pred mobingom – danajsko darilo delavstvu? (Bećir
Kečanović) – 18/18-19/č
Recite mobingu NE (Bećir Kečanović) – 27/30-31/prik
Premajhna ozaveščenost o mobingu (Alenka Mordej) –
44/10–12/č

model
glej industrijska lastnina

morala
glej etika in morala

N
načela
Stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel (Franc Testen) –
1/6-7/odm
Temeljna načela prava EU padajo na glavo (Matej Avbelj) –
6-7/34-35/sp
Neskladnost Uredbe o ureditvi trga z vinom z načelom enakopravnosti (Primož Rojac) – 9/15–17/č
Nedopustne lekcije Zdravniške zbornice (Andrej Pitako) –
13/19-20/č
Spregledano načelo v načelnem pravnem mnenju (Aleš Novak)
– 13/II–VIII/pril

M–N

Z obrobja postave: Navodila za uporabo (Tomaž Pavčnik) –
19/33/č
Pozitivna diskriminacija na podlagi spola (Igor Vuksanović) –
21/II–VIII/pril
Načelo akcesornosti hipoteke in učinki postopkov zaradi insolventnosti (Aleš Velkaverh) – 24-25/14–16/č
Problem deljene pristojnosti in skupna kmetijska politika (Ines
Grah) – 43/II–VIII/pril
Materialno procesno vodstvo – razpravno načelo – 43/23-24/sp
V iskanju ravnotežja med varstvom osebnih podatkov in načelom
preglednosti (Katarina Vatovec) – 45/26-27/sp
Širjenje subjektivnih meja pravnomočnosti – predhodna odločitev
v upravnem postopku – načelo kontradiktornosti –
46/21–23/sp
Načelo sorazmernosti in javnost osebnih podatkov (Staša Curk)
– 49-50/14/č

najem
Ravnanje funkcionarja, ki vpliva na izbiro ponudnika (Žarko Stevanović) – 9/24/mo
Podatki o porabi elektrike najemnika (Irena Vovk) – 14/26/mo
Slovenija je kršila pravice najemnikov denacionaliziranih stanovanj (Jasna Murgel) – 15/21-22/č
Nastanek obdavčljivega dogodka – 21/II/erar
Videonadzor brez vednosti najemodajalca (Irena Vovk) –
22/24/mo
Oprostitev plačila DDV za dajanje v najem opremljene nepremičnine in parkirnih prostorov – 31-32/I/erar
Aktivna legitimacija za izterjavo obratovalnih stroškov (Jasna Murgel) – 33/21-22/vo
Vprašanje v zvezi z boniteto za uporabo osebnega motornega
vozila – operativni najem – 49-50/III/erar

Nemčija
Ureditev nadomestila za brezposelne in socialne pomoči v
nasprotju z Ustavo (Maja Smrkolj) – 8/27-28/sp
Med temeljnimi pravicami in evropsko zakonodajo (Maja Smrkolj)
– 10/25-26/sp
Kompatibilnost slovenske zakonodaje s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede hrambe podatkov (Anže Erbežnik) –
11/15-16/č
Prenehanje statusa begunca (Katarina Vatovec) – 11/25-26/sp
Popolnoma samostojni informacijski pooblaščenci (Katarina Vatovec) – 11/26-27/sp
Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov (Peter Merc)
– 14/6–8/č
Socially Responsible Investment – The German and European
Legal Framework (Irena Vovk) – 15/30/prik
Predlog za začasno odredbo za ustavitev izvajanja zakona o
finančni pomoči Grčiji zavrnjen (Maja Smrkolj) – 20/26-27/sp
Sporazumevanje v nemškem kazenskem postopku (Janko Marinko) – 24-25/V–VIII/pril
Sadež zastrupljenega drevesa ni bil dovolj strupen (Andreja Tratnik) – 24-25/32-33/sp
K sporazumevanju v nemškem kazenskem postopku (Primož
Gorkič) – 26/18/odm
The Limits of Criminal Law – A Comparative Analysis of
Approaches to Legal Theorizing (Irena Vovk) – 26/30/prik
Prekinitev umetnega ohranjanja pri življenju na podlagi vnaprej
izražene volje bolnika (Dominika Švarc) – 27/25/sp
Teroristi, ki pred 29. junijem 2007 to niso bili (Neža Pogorelčnik)
– 28/27-28/sp
Nemški učenjaki (Matjaž Ambrož) – 29-30/37/zap
Spravljivi toni iz Karlsruheja (Maja Smrkolj) – 34/27-28/sp
Dokaz prima facie v pravdnem postopku (Mile Dolenc) –
35/6–8/č
Konec monopola nad prirejanjem iger na srečo v Nemčiji? (Katarina Vatovec) – 36/26-27/sp
Sledenje z GPS-om »blažji« poseg v zasebnost (Andreja Tratnik)
– 37/25-26/sp
Zakonske omejitve pri pridelovanju gensko spremenjenih rastlin
potrjene (Maja Smrkolj) – 48/26/sp

nepravdni postopek
Ureditev meje v upravnem in sodnem nepravdnem postopku
(Urška Klakočar, Vera Kovačević) – 9/II–VIII/pril
ZNP z uvodnimi pojasnili (Alenka Ratnik) – 12/62-63/prik
Začasni skrbnik (Alenka Križnik) – 13/21-22/č
Sprejem v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda brez
privolitve – 14/24–26/sp

25
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N–O

Zakon o duševnem zdravju in njegovo izvajanje v praksi (Urška
Klakočar, Nadja Podobnik Oblak) – 20/II–VII/pril
ZDZdr – ali zakonodaja dovolj ščiti pred zlorabo pravic? (Nana
Weber) – 28/10-11/č
Paragraf: Cokla pravne države (Alenka Leskovic) – 29-30/41/č
Še o problemih izvajanja ZDZdr v praksi (Nana Weber) –
34/19-20/č
Res iudicata pri pridržalnih zadevah? (Cvetka Horvat) –
49-50/19–21/č

nepremičnine

26

glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Nezapisan prenos lastninske pravice na zemljišču ob prodaji stanovanja (Miha Šlamberger) – 1/22/vo
Normiranje storitve nepremičninskega posredovanja (Anja Rijavec)
– 2/13–15/č
Vestnost kupca in zemljiška knjiga (Jože Ilc) – 3-4/13-14/č
Skupno in posebno premoženje zakoncev na nepremičninah
(Nina Scortegagna) – 6-7/14–16/č
Nepravilno ravnanje javnega zavoda pri oddaji nepremičnine (Ferdinand Šteharnik) – 8/23/mo
Označevanje hišnih predalčnikov in vhodnih vrat stanovanja
(Irena Vovk) – 8/24/mo
Nepremičninska uganka (Matej Tomažin) – 8/34/č
(Ne)varnost »realnih« naložb (Robert Kleindienst) – 10/34/č
Zakonite predkupne pravice in njihove kolizije (Matjaž Tratnik) –
11/II–VI/pril
Vnovič o prenosu hipoteke (Matjaž Tratnik) – 11/VII-VIII/pril
Pok balona, ki ga nihče ni hotel videti (Sandi Kodrič) – 11/34/č
Delitev obratovalnih stroškov po realizaciji 1. in 5. člena SZ-1A
(Maja Ekart) – 13/10–12/č
Zamuda prodajalca (Damjan Možina) – 18/20/vo
Nepremičninski El Dorado (Robert Kleindienst) – 20/34/č
Načelo akcesornosti hipoteke in učinki postopkov zaradi insolventnosti (Aleš Velkaverh) – 24-25/14–16/č
Prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku – 24-25/III/pod
Obvezna delitev stroškov za ogrevanje po dejanski porabi (Mirna
Švarc) – 26/8–10/č
Uveljavljanje zakonite predkupne pravice na kmetijskem zemljišču
(Franci Krivec) – 27/8-9/č
Slovenija, pred kom si zatiskaš oči? (Jure Mikuž) – 27/34/č
Koruptivno ravnanje uradne osebe občine pri nakupu in zamenjavi zemljišča (Teja Žučko) – 28/23/mo
Javni vpogled v nepremičnine (Irena Vovk) – 28/38/prik
Lastninska pravica tujca na nepremičnini – državljanstvo zunajzakonskega partnerja ob delitvi skupnega premoženja –
29-30/31-32/sp
Opremljanje stavbnih zemljišč (Adrijana Viler Kovačič) –
29-30/38-39/prik
Oprostitev plačila DDV za dajanje v najem opremljene nepremičnine in parkirnih prostorov – 31-32/I/erar
Stopnja DDV od dobav stanovanj po 1. januarju 2011 –
31-32/I-II/erar
Status zaščitene kmetije po določilih Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Primož Feguš) – 33/14–16/č
Aktivna legitimacija za izterjavo obratovalnih stroškov (Jasna Murgel) – 33/21-22/vo
Kopanje in zadrževanje na priobalnih zemljiščih (Adrijana Viler
Kovačič) – 34/21-22/vo
Zakon o cestah kot odgovor na sistemska vprašanja (Damijan
Leskovšek) – 35/VII–X/pril
Korupcija uradnih oseb občine pri prodaji občinskega zemljišča
(Natalija Ulaga) – 37/23/mo
Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč (Gregor Verbajs) –
38/15-16/č
Nedopustnost izvršbe na nepremičnino – skupna lastnina zakoncev – 38/23–26/sp
Pravna ureditev hipoteke v Srbiji (Miha Štepec) – 39/15–18/č
Tri slike iz finančne krize (Sandi Kodrič) – 39/34/č
Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč (Janč Ljubimski) – 40-41/16-18/č
Obnova fasade (Adriana Viler Kovačič) – 40-41/25/vo
GURS – spreminjanje in dopolnjevanje podatkov (Irena Vovk) –
40-41/46/prik
Dejanska razlastitev – višina odškodnine in izboljšave nepremičnine – 45/22–25/sp
Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč (Danilo Ukmar) – 46/8-9/odm
Paragraf: Kaznomanija (Alenka Leskovic) – 46/33/č
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Sprememba v obdavčitvi stanovanjskih objektov, za katere se za
namene DDV ne šteje, da so del socialne politike –
47/I/erar
Še o sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih
zemljišč (Janč Ljubimski) – 48/13-14/odm
Dolžnost glede izbrisa hipotek (Matjaž Tratnik) – 48/19/vo
Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV – 49-50/II-III/erar

ničnost
Ugotovitev ničnosti izjave o priznanju očetovstva – nujno sosporništvo – 6-7/27–29/sp
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku (Luigi Varanelli) – 46/II–VI/pril

Nizozemska
Pravica do nerazkritja novinarskega vira (Andreja Tratnik) –
38/27-28/sp

Norveška
When Children Kill Children – Penal Populism and Political Culture (Irena Vovk) – 2/30/prik
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o izogibanju dvojnega
obdavčevanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško – 8//IV/erar

notariat
Prvih petnajst let notariata (Natali Gak) – 2/30-31/prik
Predložitev dokazov sodišču (Irena Vovk) – 3-4/26/mo
Prenizke pristojbine – 18/21/sp
Pristojnosti Notarske zbornice – imenovanje notarjev –
18/22-23/sp
Sporazumna razveza zakonske zveze pri notarju (Nina Scortegagna Kavčnik) – 19/15-16/č
Notarji kot atribut pravne varnosti (Marjana Tičar Bešter) –
23/3/uv
Določitev kraja opravljanja notarskih storitev – 23/I/erar
Kaj prinaša predlog novele ZZK-1C (Marko Djinović, Polona Fink)
– 27/10–12/č
Notarski zapis kot izvršilni naslov v fazi dovolitve izvršbe (Maja
Lajevec) – 37/6–8/č
Koruptivno ravnanje uradnih oseb ministrstva pri nadzoru nad
zakonitostjo notariata (Natalija Ulaga) – 37/22-23/mo
Vpisi bodo cenejši (Irena Vovk) – 37/32/por
Sporazumna razveza zakonske zveze samo na podlagi notarskega zapisa sporazuma zakoncev (Nina Scortegagna Kavčnik)
– 38/14-15/č

O
občine
Ravnanje uradne osebe pri prodaji nepremičnine (Žarko Stevanović) – 1/24/mo
Učinkovitost pritožbenega dela upravnega postopka na lokalni
ravni (Maja Lukan Lapornik) – 5/14-15/č
Favoriziranje ponudnika turističnega projekta (Žarko Stevanović,
Ferdinand Šteharnik) – 5/24-25/mo
Seznam prejemnikov finančne pomoči (Irena Vovk) – 5/27/mo
Opustitev nadzora nad upravljanjem s stvarnim premoženjem
občine (Ferdinand Šteharnik) – 6-7/28/mo
Vnovič o pravnih izzivih volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač) –
8/18-19/č
Pravica do predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu –
8/20-21/sp
Nepravilno ravnanje javnega zavoda pri oddaji nepremičnine (Ferdinand Šteharnik) – 8/23/mo
Ustavno sodišče RS – kaj je onkraj meja pravne države? (Blaž
Kovač) – 10/16-17/č
(Ne)zakonitost določanja glob za nepravilno parkiranje v MOL
(Polona Pičman Štefančič, Maja Potočnik) – 11/16-17/č
Podatki o porabi elektrike najemnika (Irena Vovk) – 14/26/mo
Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb občine in vodje javne
dražbe (Natalija Ulaga) – 15/27/mo
Sklenitev pogodbe z občino o testni uporabi vozila (Teja Žučko)
– 16-17/30/mo
Nezavezujoče: Res le »instrukcijska« in »nepomembna« določba?
(Andraž Teršek) – 16-17/41/č
Ravnanje uradne osebe – župan, in sporno doniranje gospodarske družbe (Teja Žučko) – 18/21/mo
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Pogodba o vzdrževanju občinskih cest namesto koncesije (Teja
Žučko) – 20/23/mo
Številka parcele v referendumskem vprašanju (Irena Vovk) –
20/24/mo
Postopek ustanavljanja novih občin (Miloš Senčur) – 21/10-11/č
Občinski predpisi ne smejo biti v neskladju z zakoni – 21/20/sp
Korupcija uradnih oseb občine pri postopku javnega naročanja
(Natalija Ulaga) – 21/23/mo
GPS-sledenje občinskim redarjem (Irena Vovk) – 22/24/mo
Pristojnosti države in lokalnih skupnosti – 24-25/27/sp
Župan kršil dolžno ravnanje (Natalija Ulaga) – 27/22/mo
Koruptivno ravnanje uradne osebe občine pri nakupu in zamenjavi zemljišča (Teja Žučko) – 28/23/mo
Kršitev dolžnega ravnanja občinskega redarja in pridobitev koristi
funkcionarju občine (Teja Žučko) – 29-30/31/mo
Opremljanje stavbnih zemljišč (Adrijana Viler Kovačič) –
29-30/38-39/prik
Podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti (Natalija
Ulaga) – 31-32/26-27/mo
Zbiranje osebnih podatkov s strani občin – brezplačno cepljenje
(Irena Vovk) – 31-32/28/mo
Zadržanje lokalnih volitev v Kopru in Trebnjem – 35/20/sp
Kršenje lastnih razpisnih navodil in omogočanje koristi izbranemu
ponudniku (Teja Žučko) – 36/23/mo
Hramba zvočnih posnetkov sej občinskega sveta (Irena Vovk) –
36/25/mo
Pomen doktrine in-house v luči skupnega (medobčinskega)
zagotavljanja javnih nalog (Alen Hodnik) – 37/10–12/č
Korupcija uradnih oseb občine pri prodaji občinskega zemljišča
(Natalija Ulaga) – 37/23/mo
Nedopusten poseg v lastninsko pravo – 40-41/26/sp
Obdavčitev nadomestil članom občinske volilne komisije –
40-41/IV/erar
Lokalne volitve 2010 – 40-41/IV/erar
Romski predstavnik v občinskem svetu – 42/23/sp
Občina Ankaran: Državni zbor in Državni svet nista kršila Ustave
(Ivan Kristan) – 44/15-16/č
Oblikovanje cen programov v vrtcih (Katja Triller Vrtovec) –
46/20/vo
Dejanska razlastitev – pristojnost nepravdnega sodišča za odločanje o odškodninskih zahtevkih razlastitvenih zavezancev –
odškodninska odgovornost po OZ – 47/21–24/sp
Ustanovitev občin Ankaran in Mirna – 48/20/sp
Kartice za nadzor nad parkiranjem (Irena Vovk) – 48/22/mo

obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Učinkovite pogodbe v krizi (Natali Gak) – 2/32/por
Vestnost kupca in zemljiška knjiga (Jože Ilc) – 3-4/13-14/č
Prenehanje obveznosti – 9/II-III/pod
Zakonite predkupne pravice in njihove kolizije (Matjaž Tratnik) –
11/II–VI/pril
Vnovič o prenosu hipoteke (Matjaž Tratnik) – 11/VII-VIII/pril
Pristojnost po kraju izpolnitve storitvene obveznosti (Aleš Velkaverh) – 12/58-59/sp
Uredba Rim I in pogodbeni odstop terjatev (Mitja Širaj) –
14/20–22/č
Zamudne obresti od odškodninskih terjatev in upoštevanje delnih
plačil (Danilo Ukmar) – 14/II–VIII/pril
Osebne premoženjske pravice – prenosljivost zapadlih zneskov
rente – 14/23-24/sp
Obligacijsko pravo: splošni del (Špelca Mežnar) – 14/30-31/prik
Ali se lahko dogovorjena nagrada odvetniku uveljavi kot odškodnina od nasprotne stranke? (Kristijan Anton Kontarščak) –
15/10-11/č
Zamuda prodajalca (Damjan Možina) – 18/20/vo
Sklenitev pogodbe po pravilih o javnem naročanju (Sonja Štramec) – 22/16–18/č
Neupravičena obogatitev – 22/II–IV/pod
Načelo akcesornosti hipoteke in učinki postopkov zaradi insolventnosti (Aleš Velkaverh) – 24-25/14–16/č
Prevzem rizika poslovnega neuspeha – 29-30/II-III/pod
Zaračunavanje stroškov opomina (Jasna Murgel) – 31-32/24/vo
Pripoznava dolga – razlaga poravnalne ponudbe zavarovalnice –
31-32/25/sp
Aktivna legitimacija za izterjavo obratovalnih stroškov (Jasna Murgel) – 33/21-22/vo
Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč (Gregor Verbajs) –
38/15-16/č
Razveza pogodbe – kondikcija – 44/23–25/sp

O

Incoterms 2010 (Andrej Friedl, Marko Djinović, Peter Rižnik) –
45/II–VIII/pril
Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč (Danilo Ukmar) – 46/8-9/odm
Forfetiranje in klavzula »brez regresa« (Miran Jus) – 46/18-19/č
Izpodbijanje pravnih dejanj v stečajnem postopku (Rok Sodin) –
47/9–11/č
Še o sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih
zemljišč (Janč Ljubimski) – 48/13-14/odm

obramba
glej tudi odvetništvo
Pravica do materialne obrambe – seznanitev z izvedenskim mnenjem – 15/24-25/sp
Zločini (Igor Karlovšek) – 39/30/prik
Spolno nadlegovanje otroka – med varstvom pravic žrtve in
obrambe (Andreja Tratnik) – 40-41/31-32/sp
Je pošten boj v preiskovalnem postopku (ne)dosegljiv ideal?
(Katja Šorli Peternel) – 46/14-15/č

obresti
Obračun zamudnih obresti v primeru sodnega postopka (Vlado
Balažic) – 2/22/vo
Zamudne obresti pri periodičnih dajatvah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Žiga Stupica) – 5/17-18/č
Zamudne obresti od odškodninskih terjatev in upoštevanje delnih
plačil (Danilo Ukmar) – 14/II–VIII/pril
Obresti iz naslova blagovnih kreditov – 21/I/erar
Obresti za zamudo pri vračilu DDV s strani davčnega organa
davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici –
34/I/erar
Pogodbene obresti – razlaga pogodbe – 39/21-22/sp

odgovornost
Odgovornost lastnika stavbe – 3-4/II-III/pod
Odškodninska odgovornost države zaradi opustitve zaznambe
začasne odredbe o prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnine – 3-4/23–26/sp
Odgovornost v zdravstvu (Natali Gak) – 13/29/por
Zamudne obresti od odškodninskih terjatev in upoštevanje delnih
plačil (Danilo Ukmar) – 14/II–VIII/pril
Odgovornost v primeru razpršenega onesnaževanja (Katarina
Vatovec) – 14/27/sp
Odškodnina za razžalitev časti in dobrega imena (Vesna Bergant
Rakočević) – 15/II–VIII/pril
Medicinska napaka – odgovornost zdravstvene ustanove –
16-17/29-30/sp
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – odgovornost za
hujšo posledico – 16-17/30–33/sp
Odškodnina za okužbo z virusom HIV (Andreja Tratnik) –
16-17/33-34/sp
Še o ZVPSBNO (Metoda Orehar Ivanc) – 18/13-14/odm
Odškodninska odgovornost organizatorja potovanja zaradi okužbe
– 18/II-III/pod
In flagranti: Oblast političnega pravoznanstva (Hinko Jenull) –
18/33/č
Ustavne spremembe v sodnem slogu (Marta Dominika Jelačin) –
19/12-13/č
Odškodninska odgovornost upravljavca javnega dobra – pik
kače – 19/20/sp
Zastaranje pogodbene odškodninske terjatve – 19/20-21/sp
Omejitev višine odškodnine za izgubljeno prtljago (Katarina Vatovec) – 19/27-28/sp
Kaznovalna funkcija odškodnin in Ustava (Igor Vuksanović) –
20/11-12/č
Vrednost odvzetega glasu na volitvah (Jurij Toplak, Tadej Dubrovnik) – 21/13/č
Odgovornost za škodo na demonstracijah (Janez Tekavc) –
21/14-15/č
(Ne)upravičenost Ballacka do denarne odškodnine (Jure Praprotnik) – 22/15-16/č
Naknadni odškodninski zahtevek v sporu o motenju posesti
(Nina Betetto) – 24-25/26/vo
Odškodninska odgovornost in pavšalna odškodnina (Nataša
Belopavlovič) – 26/19/vo
Izgubljeni zaslužek – kapitalizirana renta – 27/22-23/sp
Lažje do odškodnin (Irena Vovk) – 31-32/40/por
Odškodninska odgovornost garažnih hiš za krajo in poškodovanje vozila (Mateja Špes) – 33/18–20/č
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Odškodnina zaradi okrnitve ugleda ali dobrega imena pravne
osebe – 33/22/sp
Načelo individualizacije in objektivne pogojenosti višine denarne
odškodnine – 33/III/pod
Mešane borilne veščine in pravo (Igor Vuksanović) – 36/17-18/č
Z obrobja postave: Zamujena priložnost predlagane medijske
zakonodaje (Tomaž Pavčnik) – 37/33/č
Pasti pri zavarovanju odgovornosti odvetnikov (Šime Ivanjko) –
38/6-7/č
Zavarovanje odgovornosti odvetnikov (Jernej Veberič) –
39/19-20/odm
Objektivna odgovornost zaradi opravljanja nevarne dejavnosti
(Aljoša Dežman) – 40-41/21-22/č
Odgovornost (Miro Cerar) – 42/3/uv
Korporacijsko pravo – odškodninski in korporacijski zahtevki delničarjev in gospodarskih družb (Irena Vovk) – 42/16-17/por
Odškodninska odgovornost brez pravne podlage (Dženeta Cizelj)
– 45/16-17/č
Dejanska razlastitev – višina odškodnine in izboljšave nepremičnine – 45/22–25/sp
Dejanska razlastitev – pristojnost nepravdnega sodišča za odločanje o odškodninskih zahtevkih razlastitvenih zavezancev –
odškodninska odgovornost po OZ – 47/21–24/sp
Odškodninska odgovornost države – izbrisani – zastaranje
odškodninske terjatve – 48/20–23/sp
Odškodninska odgovornost države za neupravičeno obsodbo –
povrnitev stroškov kazenskega postopka – neupravičena pridobitev – 49-50/24-25/sp
Odškodninska odgovornost (Irena Vovk) – 49-50/35/por

pravna praksa – stvarno kazalo 2010

Pro bono delo kot dopolnitev sistema BPP (Neža Kogovšek) –
26/27-28/por
Osebna vročitev – vročanje v poštni predal odvetnika –
29-30/32–34/sp
Ad hoc: Počitniška zgodba o budali (in ugledni odvetniški pisarni) (Vesna Bergant Rakočević) – 33/33/č
Še o problemih izvajanja ZDZdr v praksi (Nana Weber) –
34/19-20/č
Kako izbrati idealnega sodnika ali arbitra (Aleš Zalar) –
35/13–15/č
Med poklicno tajnostjo in učinkovitostjo preiskav Komisije (Katarina Vatovec) – 37/26-27/sp
Pasti pri zavarovanju odgovornosti odvetnikov (Šime Ivanjko) –
38/6-7/č
Ključ zaupanja v pravno državo (Bojan Kukec) – 38/29/por
Zločini (Igor Karlovšek) – 39/30/prik
Zavarovanje odgovornosti odvetnikov (Jernej Veberič) –
39/19-20/odm
Dovoljenost revizije – novo pooblastilo odvetniku – 42/23–25/sp
(Ne)omejenost odvetnikove pravice do pridobivanja osebnih
podatkov (Anže Ogrinc) – 43/6-7/č
Odvetniški monopol za zastopanje na sodiščih (Urška Derganc)
– 45/29/por
Ustavo je treba jemati resno (Rok Čeferin) – 49-50/13-14/č
Pridobivanje osebnih podatkov za potrebe izvršbe po odvetniku
(Irena Vovk) – 49-50/28/mo
O strokovnih mejah in izgubljenih vrednotah (Natali Gak) –
49-50/37/por

okoljsko pravo
odpoved pogodbe o zaposlitvi
Osnova za odmero odpravnine delavcu invalidu – delo s krajšim
delovnim časom – 8/22–24/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca –
12/48-49/sp
Odsotnost z dela ob poteku odpovednega roka – 15/II-III/pod
Predlagane spremembe ZDR (Brigita Rajšter Vranović) –
15/29/por
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga –
20/20/sp
Upravičenost odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neustrezne
izobrazbe vojaške osebe – podčastnik – 21/21-22/sp
Varstvo delavk, ki dojijo (Urška Gliha) – 22/11–13/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca –
prekluzivnost objektivnega roka – 22/21/sp
Pravno varstvo pred odpovedjo – starejši delavec (Nataša Belopavlovič) – 35/19/vo
Plačila prispevkov za socialno varnost v primeru izplačila odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti – 36/III/erar
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi delavci in prokuristi (Urška Gliha) – 38/19–21/č
Izračun odpravnine (Nataša Belopavlovič) – 42/22/vo
Minimalni odpovedni roki (Nataša Belopavlovič) – 46/20-21/vo
Odpoved pravici do odpravnine – 49-50/28–30/sp

glej pravo varstva okolja

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD)
Davčni raji na odstrelu (Peter Merc) – 6-7/6–8/č
Uporaba 15. ali 16. člena Vzorčne konvencije OECD za prokuriste – 34/IV/erar
Odškodninska odgovornost brez pravne podlage (Dženeta Cizelj)
– 45/16-17/č
Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«
(Sandi Kodrič) – 48/34/č

Organizacija Združenih narodov
An Introduction to the Law of the United Nations (Irena Vovk) –
16-17/38/prik
UN-Convention on the International Sale of Goods (CISG) (Irena
Vovk) – 27/30/prik
Sodba, ki ni pojasnila veliko (Natali Gak) – 31-32/33-34/sp
Po svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča o Kosovu (Ernest
Petrič) – 33/6–9/č
International Child Law (Irena Vovk) – 35/26/prik
Informacije o intelektualni lastnini (Irena Vovk) – 36/38/prik

osebni stečaj
Osebni stečaj podjetnika (Jasna Murgel) – 8/6–8/č

odpravnine
glej odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev

odškodninska odgovornost

osebnostne pravice
Spremenjena pravica do popravka v predlaganem Zakonu o
medijih (Tomaž Pavčnik) – 43/15-16/č

glej odgovornost

otroci
odvetništvo
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Odvetniška tarifa in specializacija (Odvetniška zbornica Slovenije)
– 5/21/vo
Vročanje pravnim osebam, podjetnikom in odvetnikom (Aleš
Galič) – 5/II–VI/pril
Vročanje odvetnikom (Janez Tekavc) – 9/9-10/č
Še o vročanju odvetnikom in korektnosti (Aleš Galič) –
10/8-9/odm
Vročanje in druge pospešitve po ZPP (Irena Polak Remškar) –
10/10-11/odm
Ad hoc: Damjan Murko, cerebralni bankrotiranec in drugi asi
(Vesna Bergant Rakočević) – 14/33/č
Ali se lahko dogovorjena nagrada odvetniku uveljavi kot odškodnina od nasprotne stranke? (Kristijan Anton Kontarščak) –
15/10-11/č
V znamenju tarife (Uroš Dolinar) – 15/32/por
Evropski odvetniki o evropskem kazenskem pravu (Primož Gorkič) – 19/29/por

Prva sodba Sodišča EU v slovenskem jeziku (Blaž Žibret) –
1/25-26/sp
Vpogled v osebne podatke otroka razvezanega roditelja (Irena
Vovk) – 5/27/mo
Pridobitev podatka o obolelosti posameznega otroka (Irena Vovk)
– 5/27/mo
Ugotovitev ničnosti izjave o priznanju očetovstva – nujno sosporništvo – 6-7/27–29/sp
Nimia concedendo interdum fit stultitia (Janez Kranjc) –
6-7/40/č
Nadgradnja sodne prakse s področja državljanstva Unije (Katarina Vatovec) – 9/25-26/sp
Dodatni dnevi dopusta zaradi otrok (Brigita Rajšter Vranović) –
11/22/vo
Laudari a bonis et vituperari a malis unum idemque est (Janez
Kranjc) – 11/32/č
Nezavezujoče: (Ustavno)pravno puhličarstvo (Andraž Teršek) –
11/32/č
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Odvzem pravice do stikov z otrokom – koristi otroka –
12/52–54/sp
Youth and Crime (Irena Vovk) – 12/62/prik
Z obrobja postave: Problem razprave ob družinskem zakoniku
(Tomaž Pavčnik) – 13/33/č
(Posredna) diskriminacija romskih otrok v osnovni šoli (Andreja
Tratnik) – 14/28-29/sp
Zakonik v korist otroka (Natali Gak) – 14/32/por
Ustanova Pustimo jim sanje (Irena Vovk) – 15/38/prik
Socialnovarstveni prejemki (Irena Vovk) – 16-17/40/por
Razdržavljenje, pravne avtoritete in pozitivizem (Matej Avbelj) –
20/6–9/č
Varstvo delavk, ki dojijo (Urška Gliha) – 22/11–13/č
Široka razlaga starševskih pravic (Dominika Švarc) – 22/27/sp
Sklep o izvršbi – denarna kazen zaradi onemogočanja stikov z
otrokom – 24-25/29–32/sp
Priznavanje tujih sodnih odločb o posvojitvi otroka s strani istospolnih partnerjev (Nana Weber) – 27/16-17/odm
Vpis otrok v vrtec – potrdilo o stalnem prebivališču (Irena Vovk)
– 27/23/mo
Prepoved telesnega kaznovanja otroka kot element načela spoštovanja otrokove koristi (Ljubica Šalinger) – 28/12-13/č
(Ne)razumevanje pridržka javnega reda in posvojitev s strani istospolnih partnerjev (Jerca Kramberger Škerl) –
29-30/II–VII/pril
Fotografije otrok v vrtcu (Irena Vovk) – 29-30/33/mo
Medijska etika (Darja Gačnik) – 31-32/11–13/č
Spori iz razmerij med starši in otroki – zastopanje otroka – stiki
z otrokom – 33/23-24/sp
Neupravičena premestitev otroka po Uredbi Bruselj IIa (Katarina
Vatovec) – 33/25-26/sp
Vpogled rejnika v spis rejenca (Irena Vovk) – 34/25/mo
Otrokova korist pomembnejša od nezakonitosti (Andreja Tratnik)
– 34/26-27/sp
International Child Law (Irena Vovk) – 35/26/prik
Pridobitev odločbe za učence s posebnimi potrebami (Jasna
Murgel) – 37/20-21/vo
(Ne)plačevanje prispevka za šolsko prehrano (Jasna Murgel) –
38/22/vo
Težave pri oblikovanju medijske zakonodaje (Darja Gačnik) –
39/14-15/č; glej tudi Opravičilo (Darja Gačnik) – 44/21/zap
Otrok pred sodiščem (Irena Vovk) – 39/31/prik
Ubi nil timetur, quod timeatur nascitur (Janez Kranjc) – 39/32/č
Spolno nadlegovanje otroka – med varstvom pravic žrtve in
obrambe (Andreja Tratnik) – 40-41/31-32/sp
Otrokove pravice (Irena Vovk) – 48/38/prik
Posredovanje kopije anonimne prijave (Irena Vovk) – 49-50/2829/mo

P
pacienti
glej zdravstvo

patent
glej industrijska lastnina

pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – 11/III/pod
Delovno razmerje s tujcem: transformacija pogodbe o zaposlitvi
za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
(Maja Skorupan) – 31-32/20/č
Sklepanje pogodbe o zaposlitvi z lastnim delavcem (Nataša
Belopavlovič) – 43/22/vo

pogodbe
glej tudi pogodba o zaposlitvi
(Nepošteni) pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah (Aleš
Ferčič) – 2/9–11/č
Učinkovite pogodbe v krizi (Natali Gak) – 2/32/por
Contracts in English (Irena Vovk) – 12/62/prik
Kaj nam prinašajo ženitne pogodbe (1) (Miha Verčko) –
14/18-19/č
Uredba Rim I in pogodbeni odstop terjatev (Mitja Širaj) –
14/20–22/č
Kaj nam prinašajo ženitne pogodbe (2) (Miha Verčko) –
15/16-17/č

O–P

Previdno pri dogovorih o izravnavi (Igor Vuksanović) –
29-30/13-14/č
Prevzem rizika poslovnega neuspeha – 29-30/II-III/pod
Opremljanje stavbnih zemljišč (Adrijana Viler Kovačič) –
29-30/38-39/prik
Klavzula o navzkrižni kršitvi pogodb (Miha Štepec) –
31-32/17-18/č
Pogodba o lizingu v (sodni) praksi (Aljanka Klajnšek) –
33/12-13/č
Odškodninska odgovornost garažnih hiš za krajo in poškodovanje vozila (Mateja Špes) – 33/18–20/č
Pridobitev stvarne služnosti – 34/22-23/sp
Institut pogodbe na daljavo z vidika plačevanja po povzetju in
osebnega prevzema blaga (Katja Vovk) – 36/10-11/č
Veljavnost in uporaba okvirne pogodbe na primeru bančnih
poslov (Nina Kranjec, Peter Merc) – 36/12–14/č
Pogodbene obresti – razlaga pogodbe – 39/21-22/sp
Sodobne tehnologije v pravu EU: od pogodb do iger na srečo
(Andreja tratnik) – 42/19-20/por
Ekonomska analiza pogodbenega prava (Mitja Kocmut) –
43/20-21/por
Še o sklepanju podjemne pogodbe z lastnim delavcem (Nataša
Belopavlovič) – 44/22-23/vo
Okvirni sporazum (Boštjan Ferk) – 44/II–VI/pril
Razveza pogodbe – kondikcija – 44/23–25/sp
Forfetiranje in klavzula »brez regresa« (Miran Jus) – 46/18-19/č
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku (Luigi Varanelli) – 46/II–VI/pril
Contract Law – Ius Commune Casebooks for the Common Law
of Europe (Irena Vovk) – 47/30
Preužitkarska pogodba – smrt prevzemnika – dedovanje prevzemnikovih obveznosti – 49-50/25–27/sp
Vprašanje logističnega prava (Patrick Vlačič) – 49-50/38-39/prik

pokojnine
glej socialna varnost in upokojitev

policija
Ravnanje z elektronskimi napravami po ZKP-J: zgolj policija ali
tudi drugi državni organi? (Liljana Selinšek) – 3-4/18-19/č
Simbolna vrednost NPU (Bećir Kečanović) – 6-7/3/uv
Posredovanje podatkov iz prekrškovne evidence (Irena Vovk) –
9/23/mo
Zloraba znamenj za pomoč in za nevarnost – obstoj prekrška –
10/21-22/sp
(Začasna) odložitev izvajanja parlamentarnega nadzora (Janez
Žirovnik) – 16-17/9-10/č
Slovenija v partnerstvu za izboljšanje mednarodnega policijskega
sodelovanja (Peter Skerbiš, Jelka Klemenc) – 16-17/23-24/č
Zbiranje osebnih podatkov s strani policije (Irena Vovk) –
19/25/mo
(Ne)potrebnost stranskih žrtev pri zakonitih posegih v
(tele)komunikacijsko zasebnost (Janez Žirovnik) – 23/18-19/č
Za ravnotežje med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic (Ljubo Bavcon) – 26/3/uv
Policijsko zaslišanje v kazenskem postopku v drugem osnutku
ZKP-1 (Jožef Kovač) – 29-30/26-27/č
Nekatere bistvene dileme preiskave elektronskih naprav (Zoran
Cunk) – 31-32/II–VIII/pril
Predlog ZDT-1 – hitite počasi! (Aleš Butala) – 34/9–11/č
Bodo policisti znova preiskovali sami sebe? (Aleš Butala) –
38/11–13/č
Nadzor nad izvajanjem hišnega zapora (Robert Ferenc) –
43/10-11/č
Prenova tožilskega usmerjanja (Hinko Jenull) – 44/8-9/č
Z brezmejnim zaupanjem na poti v pogubo (Bećir Kečanović) –
45/3/uv
Ali policija pozablja na sorazmernost? (Nataša Pirc Musar) –
46/3/uv

politika
State, Power, Crime (Irena Vovk) – 1/30/prik
Paragraf: Ustavite konje (Alenka Leskovic) – 3-4/33/č
Simbolna vrednost NPU (Bećir Kečanović) – 6-7/3/uv
In flagranti: Daleč je Amerika (Hinko Jenull) – 6-7/41/č
Sodoma in Gomora (Hinko Jenull) – 8/3/uv
Habermas, Foucault, Žižek ... ustavne spremembe (Boštjan Zalar)
– 8/II–VII/pril
Interpelacije, preiskovalne komisije in še kaj (Miro Cerar) –
9/3/uv

29

PP kazalo-2010-c_OK:PPkazalo/05

1/10/11

1:36 PM

Page 30

P

Poskus pravnopolitične analize predloga ustavne obtožbe (Ljubo
Bavcon) – 11/6–8/č
Zasebnost kot družbena norma je vprašanje preteklosti (Nataša
Pirc Musar) – 16-17/3/uv
Še o preiskovalnih komisijah (Marija Drenovec) – 16-17/11/č
Posebni odnosi, posebni interesi (Matej Tomažin) – 16-17/42/č
In flagranti: Oblast političnega pravoznanstva (Hinko Jenull) –
18/33/č
Sovražni govor med politiki … Zveni znano? (Andreja Tratnik) –
20/25/sp
Veliki interpreti in okupatorji misli (Jasmina Arnež) –
20/29-30/zap
Iure in homine turpissimo obsolefiunt dignitatis insignia (Janez
Kranjc) – 22/32/č
Zlo nemišljenja: arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne
dobe in kolektivnih zločinov (Aleš Završnik) – 27/29/prik
Émile Durkheim – Justice, Morality and Politics (Irena Vovk) –
27/30/prik
Nezavezujoče: Hudičev tožnik (Andraž Teršek) – 34/33/č
Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – pravo v funkciji politike (Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič) – 36/6-7/č
In flagranti: Skalpel, pendrek in redovalnica (Hinko Jenull) –
36/33/č
Politični udarec izbrisanim (Blaž Kovač) – 39/12-13/č
Uveljavljanje sodstva in medijev (Lojze Ude) – 40-41/3/uv
Zloraba prava (Irena Vovk) – 42/21/por
Aristotel: Politika (Albin Igličar) – 42/30-31/prik
In flagranti: Strel v čelo (Hinko Jenull) – 47/33/č
Moribus antiquis res stat Romana virisque (Janez Kranjc) –
48/32/č
»Zasebnost« države (Miro Cerar) – 49-50/16-17/č
Zavarovanje dostojanstva sodnikov in sodstva (Sodni svet RS) –
49-50/36/zap
O strokovnih mejah in izgubljenih vrednotah (Natali Gak) –
49-50/37/por

Poljska
Diskriminacija pod krinko zaščite (prave) družine ni dopustna
(Zoran Skubic) – 10/27/sp
Ocena iz verouka lahko diskriminira (Jan Jeram) – 28/25/sp

pooblastilo
Pooblastila preiskovalnih komisij so jasna (Marija Drenovec) –
5/12/č
Veljavnost pooblastila – 27/II-III/pod
Dovoljenost revizije – novo pooblastilo odvetniku – 42/23–25/sp
Veljavnost pooblastila – 46/III/pod

Portugalska

pravna praksa – stvarno kazalo 2010

Nekaj vprašanj v zvezi z oglaševanjem potrošniških kreditov po
novi ureditvi (Boštjan Grešak) – 35/11-12/č
Finančna zavarovanja (Natali Gak) – 42/18-19/por
Islamsko bančništvo – hit bančnega sistema v prihodnosti?
(Peter Merc) – 49-50/18-19/č

potrošniki
Časovna banka – jaz tebi, ti njej ... (Irena Vovk) – 1/38/prik
(Nepošteni) pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah (Aleš
Ferčič) – 2/9–11/č
Oglaševanje iger na srečo v Sloveniji (Dženeta Cizelj) –
3-4/8-9/č
Consumer Law – Ius Commune Casebooks for a Common Law
of Europe (Irena Vovk) – 3-4/30/prik
Zveza potrošnikov Slovenije (Irena Vovk) – 5/38/prik
Primorski pravni center (Centro legale del Litorale) (Irena Vovk) –
9/38/prik
In flagranti: Kako je Vrhovno sodišče ustavilo pohujšanje (Hinko
Jenull) – 12/65/č
Kupujte slovensko! (Sabrina Veseli) – 19/11-12/č
(Ne)varni finančni produkti (Sandi Kodrič) – 22/14/č
Vnovčevanje bonov in osebni podatki (Irena Vovk) –
24-25/30-31/mo
Še bomo klicali poceni (Neža Pogorelčnik) – 24-25/37/sp
Ali lahko tržni inšpektor izda odločbo, s katero prodajalcu odredi
vračilo dela kupnine (Katja Skumavec) – 33/9-10/č
Nekaj vprašanj v zvezi z oglaševanjem potrošniških kreditov po
novi ureditvi (Boštjan Grešak) – 35/11-12/č
Institut pogodbe na daljavo z vidika plačevanja po povzetju in
osebnega prevzema blaga (Katja Vovk) – 36/10-11/č
Choice (Aleš Završnik) – 37/30-31/prik
Ukrepi proti oglaševanju v nasprotju z zakonom so v praksi neučinkoviti (Vanja Žgur) – 44/17-18/č
Prepoved gensko spremenjenih organizmov (Vladko Began) –
45/19-20/č
Neskladnost slovenske potrošniške zakonodaje z evropsko?
(Maja Brkan) – 47/11–13/č
Problem(i) izključnosti televizijskih pravic (Ana Čertanec) –
48/II–VIII/pril
Prodaja časopisa z možnostjo nagrade (še) ne pomeni nepoštene poslovne prakse (Katarina Vatovec) – 48/24/sp
Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«
(Sandi Kodrič) – 48/34/č

pranje denarja
Money Laundering – A Concise Guide for All Business (Irena
Vovk) – 3-4/30/prik

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo

Potrjena sodna praksa Sodišča EU s področja spletnih iger na
srečo (Katarina Vatovec) – 24-25/36/sp

poslanci
Osebni podatki osebe v postopku za odvzem imunitete (Rosana
Lemut Strle) – 21/19/vo
Podatek o poslancu, ki mu je znižana plača (Rosana Lemut
Strle) – 23/20/vo
Kdo (ne) sme biti v vodstvu Komisije za preprečevanje korupcije? (Marko Pavliha) – 34/16-17/č
Paragraf: Na pol poti (Alenka Leskovic) – 39/33/č
Ustavna sredstva parlamentarne opozicije (Natali Gak) –
43/18-19/por

posojila
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Osnove osebnih financ (Robert Kleindienst) – 6-7/42/č
Štipendije in posojila namesto študentskega dela (Sandi Kodrič)
– 13/12-13/č
Obresti iz naslova blagovnih kreditov – 21/I/erar
Pomen klavzule negative pledge v kreditnih pogodbah (Miha
Štepec) – 22/18–20/č
Lombardni krediti – dolžnost prodaje zastavljenih sredstev v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca
(Aleš Maček) – 23/9–11/č
Klavzula o navzkrižni kršitvi pogodb (Miha Štepec) –
31-32/17-18/č
Kreditna »podpora« (Robert Kleindienst) – 31-32/42/č
Zadnje pojasnilo k SRS se nanaša na mezzanin naložbe –
33/I–III/pod

pravna država
Tiha (resolucijska) voda bregove (neprava) dere (Albin Igličar) –
1/12-13/č
Pravo in psihopatologija oblasti (Boštjan M. Zupančič) – 2/6–8/č
»Krepitev pravne države« po osnutku sprememb Ustave RS
(Nataša Pirc Musar) – 3-4/10-11/č
Oblast psihodiagnostike, morala in pravo (Dragan Petrovec) –
3-4/11-12/odm
Kako sem otrokom razložil demokracijo (Natali Gak) –
6-7/37-38/prik
In flagranti: Daleč je Amerika (Hinko Jenull) – 6-7/41/č
Sodoma in Gomora (Hinko Jenull) – 8/3/uv
Vnovič o pravnih izzivih volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač) –
8/18-19/č
Habermas, Foucault, Žižek ... ustavne spremembe (Boštjan Zalar)
– 8/II–VII/pril
Pravna država (France Bučar) – 8/30-31/prik
Presoja medsebojne skladnosti dveh zakonov – 9/22/sp
Plačilna nedisciplina in pravna država (Damjan Možina) –
10/3/uv
Ustavno sodišče RS – kaj je onkraj meja pravne države? (Blaž
Kovač) – 10/16-17/č
Tek čez ovire izbrisa (Neža Kogovšek) – 11/3/uv
Ustavna demokracija in vladavina prava – ustavnopravni eseji
(Matija Žgur) – 11/30-31/prik
The Rule of Law (Irena Vovk) – 12/62/prik
Odločba Ustavnega sodišča brez (razumnih) razlogov o razveljavitvi (Danilo Ukmar) – 13/15-16/č
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Nedopustne lekcije Zdravniške zbornice (Andrej Pitako) –
13/19-20/č
Javna kritika sodnih odločb in celostni sistem kakovosti v sodstvu (Boštjan Zalar) – 14/8-9/odm
Extreme Speech and Democracy (Irena Vovk) – 14/30/prik
Democracy in the Courts – Lay Participation in European Criminal Justice Systems (Irena Vovk) – 15/30/prik
Enigma o pravni državi (Benjamin Flander) – 18/14-15/č
In flagranti: Oblast političnega pravoznanstva (Hinko Jenull) –
18/33/č
Z obrobja postave: Navodila za uporabo (Tomaž Pavčnik) –
19/33/č
Globoke spremembe v pravu (Natali Gak) – 20/27-28/por
Nezavezujoče: Nesuverene razlage suverenosti (Andraž Teršek) –
22/33/č
Notarji kot atribut pravne varnosti (Marjana Tičar Bešter) –
23/3/uv
S krepitvijo pravne države do učinkovitejšega preprečevanja
korupcije (Bećir Kečanović) – 23/6-7/č
In flagranti: Nov pravilnik za večjo pravičnost (Hinko Jenull) –
23/33/č
Z obrobja postave: Stranpota človekovih pravic (Tomaž Pavčnik)
– 24-25/41/č
Za ravnotežje med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic (Ljubo Bavcon) – 26/3/uv
Nezavezujoče: Monopol nad nasiljem (Andraž Teršek) – 27/33/č
Napad na sodnika – napad na pravno državo! (Janja Roblek) –
28/3/uv
In flagranti: Od konfiskacije do kapitulacije (Hinko Jenull) –
28/33/č
Paragraf: Cokla pravne države (Alenka Leskovic) – 29-30/41/č
Pravna in socialna država? (Matjaž Hanžek) – 33/3/uv
Nezavezujoče: Hudičev tožnik (Andraž Teršek) – 34/33/č
Paragraf: Veliki brat (Alenka Leskovic) – 35/29/č
Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – pravo v funkciji politike (Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič) – 36/6-7/č
In flagranti: Skalpel, pendrek in redovalnica (Hinko Jenull) –
36/33/č
Odgovor na prispevek Veliki brat (Vanja Režonja Utenkar) –
37/29/odm
Z obrobja postave: Zamujena priložnost predlagane medijske
zakonodaje (Tomaž Pavčnik) – 37/33/č
Ključ zaupanja v pravno državo (Bojan Kukec) – 38/29/por
Ubi nil timetur, quod timeatur nascitur (Janez Kranjc) – 39/32/č
Paragraf: Na pol poti (Alenka Leskovic) – 39/33/č
Uveljavljanje sodstva in medijev (Lojze Ude) – 40-41/3/uv
Glasbene kvote (Jurij Žurej) – 40-41/II–VIII/pril
Odgovornost (Miro Cerar) – 42/3/uv
Novi zakon o medijih kot grožnja svobodi izražanja (Rok Čeferin)
– 42/8-9/č
Zloraba prava (Irena Vovk) – 42/21/por
In flagranti: Evropa zdaj, dvajset let pozneje (Hinko Jenull) –
42/33/č
Človekove pravice in ustavna demokracija (Igor Kaučič) –
43/29–31/prik
Ad hoc: Meeeeeeeeeeee (Vesna Bergant Rakočević) – 44/33/č
Z brezmejnim zaupanjem na poti v pogubo (Bećir Kečanović) –
45/3/uv
Uradovanje ali sojenje? (Janč Ljubimski) – 46/10–12/č
Degradiranje Ustavnega sodišča z malopomembnimi vprašanji je
nesprejemljivo (Ernest Petrič) – 47/3/uv
In flagranti: Strel v čelo (Hinko Jenull) – 47/33/č
Ustavo je treba jemati resno (Rok Čeferin) – 49-50/13-14/č
»Zasebnost« države (Miro Cerar) – 49-50/16-17/č

pravna pomoč
Društvo Prav-da (Irena Vovk) – 6-7/46/prik
Objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči v kazenskih zadevah (Brina Felc) – 6-7/18-19/č
Primorski pravni center (Centro legale del Litorale) (Irena Vovk) –
9/38/prik
Pro bono delo kot dopolnitev sistema BPP (Neža Kogovšek) –
26/27-28/por

pravna sredstva
Pravica do pritožbe – 1/25/sp
Učinkovitost pritožbenega dela upravnega postopka na lokalni
ravni (Maja Lukan Lapornik) – 5/14-15/č
Drugačna rešitev predhodnega vprašanja v glavnem postopku
kot obnovitveni razlog? (Polona Kukovec) – 5/VII-VIII/pril
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Postulacijska sposobnost Zavoda za revizijo v socialnih sporih
(Jerneja Pečnik Zadel) – 6-7/23-24/č
Enakovrednost pravnih sredstev glede kršitve ustave in prava EU
(Katarina Vatovec) – 6-7/33-34/sp
Obdobje mirovanja in vložitev zahtevka za revizijo po novem (Njives Prelog) – 15/20-21/č
Pomen procesnih predpostavk po ZUP (Polona Kovač) –
19/8–10/č
Zavrženje nepopolne pritožbe in vnaprejšnje opozorilo –
26/20/sp
Ad hoc: Preko trupla do prostega parkinga (Vesna Bergant
Rakočević) – 26/33/č
Dovoljenost revizije v izvršilnem postopku – enakost pred zakonom – 34/23–26/sp
Smernice za prenovo zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem
postopku (Živa Zaplotnik) – 39/II–VIII/pril
Dovoljenost revizije – novo pooblastilo odvetniku – 42/23–25/sp
Potreba po vnovični prenovi kazenske zakonodaje? (Stanislav
Klemenčič) – 43/13-14/č
Institut zastaranja v novem sojenju zaradi uporabe izrednega
pravnega sredstva – tožilski vidik (Andrej Ferlinc) –
48/9–11/č

pravna zgodovina
glej zgodovina

Pravniško društvo Ljubljana
ZGD-1C brez bistvenih novosti (Natali Gak) – 1/28/por
Neznanke pokojninske reforme (Natali Gak) – 6-7/40/por
Kazenske novosti (Natali Gak) – 10/32/por
Zakonik v korist otroka (Natali Gak) – 14/32/por
(Ne)potrebne spremembe (Natali Gak) – 19/32/por
PDL v Krki (Natali Gak) – 23/32/por
PDL na gradu (Natali Gak, Boštjan Koritnik) – 36/29/por
PDL v čistilni napravi (Dean Zagorac) – 40-41/36/por
Finančna zavarovanja (Natali Gak) – 44/32/por
Odškodninska odgovornost (Irena Vovk) – 49-50/35/por

Pravniško društvo Maribor
Poslovanje z menico kot srečanje z lepo žensko (Vera Samardžija) – 35/25/por
Za izboljšanje plačilne discipline (Vera Samardžija) –
40-41/36/por
Facebook za pravnike (Vera Samardžija) – 44/28/por
Severovzhodna narečja (Vera Samardžija) – 48/29/por

pravnomočnost
Zahtevek zapustnikovega potomca do izločitve dela zapustnikovega premoženja – pravnomočnost sklepa o dedovanju –
40-41/27-28/sp
Pristojnost za odločanje o predlogu za izdajo začasne odredbe,
kadar sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine še ni
pravnomočen – 42/25-26/sp
Širjenje subjektivnih meja pravnomočnosti – predhodna odločitev
v upravnem postopku – načelo kontradiktornosti –
46/21–23/sp

pravo Evropske unije
glej Evropska unija

pravo varstva okolja
glej tudi vodno pravo
Slovenija proti Italiji – Evropsko sodno varstvo pred škodljivimi
vplivi plinskih terminalov (Marko Starman) – 3-4/II–VIII/pril
V leto 2010 z novelo Zakona o varstvu okolja (Adrijana Viler
Kovačič) – 5/9-10/č
Agriculture and EU Environmental Law (Irena Vovk) – 5/30/prik
Subvencije, izplačane izvajalcem javnih služb za storitve varstva
okolja in DDV – 14/I/erar
Odgovornost v primeru razpršenega onesnaževanja (Katarina
Vatovec) – 14/27/sp
The Making of International Environmental Treaties – Neoliberal
and Constructivist Analyses of Normative Evolution (Irena
Vovk) – 22/30/prik
Tožba Slovenije proti Italiji (Matej Avbelj) – 27/12-13/č
Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve –
34/I-II/erar
Energy and Environmental Project Finance Law and Taxation –
New Investment Techniques (Irena Vovk) – 38/30/prik
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Ob drugi obsodbi Slovenije pred luksemburškim sodiščem (Katarina Vatovec) – 40-41/33-34/sp
PDL v čistilni napravi (Dean Zagorac) – 40-41/36/por
Nujna uskladitev KZ-1 z Direktivo o kazenskopravnem varstvu
okolja (Damijan Florjančič) – 45/12–14/č
OneGeology-Europe (Irena Vovk) – 47/38/prik
Zakonske omejitve pri pridelovanju gensko spremenjenih rastlin
potrjene (Maja Smrkolj) – 48/26/sp

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
Kdo in zakaj naj nadzira nadzornike (Aleš Zalar) – 2/3/uv
ZVPSBNO: kje smo, kam gremo? (Zoran Skubic) – 15/12-13/č
Druga tožilska pomlad (Evelin Pristavec Tratar) – 18/6-7/č
Paragraf: Prelaganje (Alenka Leskovic) – 21/33/č
Pomlad ali zima državnih tožilcev (Andrej Ferlinc) –
22/9–11/odm
Mediacija je vse privlačnejša (Dean Zagorac) – 23/29/por
Judicial Accountabilities in New Europe – From Rule of Law to
Quality of Justice (Irena Vovk) – 29-30/38/prik
Paragraf: Cokla pravne države (Alenka Leskovic) – 29-30/41/č
Z obrobja postave: Oddelek za notranje rezerve (Tomaž Pavčnik)
– 31-32/41/č
Evropski portal e-pravosodje (Irena Vovk) – 31-32/46/prik
Paragraf: Veliki brat (Alenka Leskovic) – 35/29/č
Snemanje obravnav (Irena Vovk) – 36/32/por
Odgovor na prispevek Veliki brat (Vanja Režonja Utenkar) –
37/29/odm
Paragraf: Na pol poti (Alenka Leskovic) – 39/33/č
Pismo Kasiju o obrnjenem dokaznem bremenu (Ciril Keršmanc)
– 40-41/37/zap
Spremembe ureditve pravniškega državnega izpita (Mitja Kocmut)
– 43/21-22/por
Dan pravosodja (Irena Vovk) – 44/27/por
Predlog ZKP-K (Irena Vovk) – 45/32/por
E-dostop za večjo preglednost (Irena Vovk) – 46/32/por
Reforma podiplomskega izobraževanja pravnikov – nov poskus
(Hinko Jenull) – 48/6–9/č
Moribus antiquis res stat Romana virisque (Janez Kranjc) –
48/32/č

predkazenski postopek
glej kazensko procesno pravo in policija

predsednik republike
Nezavezujoče: Predsednik kot protiustavni element ZRTV?
(Andraž Teršek) – 5/33/č
In flagranti: Daleč je Amerika (Hinko Jenull) – 6-7/41/č
Z obrobja postave: Kovina z bolšjega trga? (Tomaž Pavčnik) –
8/33/č
Interpelacije, preiskovalne komisije in še kaj (Miro Cerar) –
9/3/uv
Paragraf: Šola prava (Alenka Leskovic) – 10/33/č
Poskus pravnopolitične analize predloga ustavne obtožbe (Ljubo
Bavcon) – 11/6–8/č

prekrški
glej kaznovalno pravo

prevozno pravo
Ali naj Slovenija ratificira novo konvencijo? (Jana Rodica) –
13/27-28/sp
Incoterms 2010 (Andrej Friedl, Marko Djinović, Peter Rižnik) –
45/II–VIII/pril

prisilna poravnava
glej insolvenčno pravo

pristojnost
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Pristojnost po kraju izpolnitve storitvene obveznosti (Aleš Velkaverh) – 12/58-59/sp
Pristojnosti Notarske zbornice – imenovanje notarjev –
18/22-23/sp
Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic (Irena Vovk) –
19/25/mo
Pristojnosti države in lokalnih skupnosti – 24-25/27/sp
Sklep o odreditvi pripora – pristojnosti zunajobravnavnega senata ob reševanju pritožbe – 35/20/sp
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Pristojnost za odločanje o predlogu za izdajo začasne odredbe,
kadar sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine še ni
pravnomočen – 42/25-26/sp
Problem deljene pristojnosti in skupna kmetijska politika (Ines
Grah) – 43/II–VIII/pril

pritožba
glej pravna sredstva

privatizacija
Quod vult cupiditas cogit, non quod decet (Janez Kranjc) –
18/32/č
Je čas za premislek o »svetosti« zasebne lastnine? (Jože Mencinger) – 31-32/3/uv
Učenje za vse čase (Meta Ahtik) – 42/29-30/por

priznanje tuje odločbe
Priznanje tuje arbitražne odločbe – obstoj arbitražnega sporazuma – 15/25–28/sp
Razdržavljenje, pravne avtoritete in pozitivizem (Matej Avbelj) –
20/6–9/č
Priznavanje tujih sodnih odločb o posvojitvi otroka s strani istospolnih partnerjev (Nana Weber) – 27/16-17/odm
(Ne)razumevanje pridržka javnega reda in posvojitev s strani istospolnih partnerjev (Jerca Kramberger Škerl) –
29-30/II–VII/pril
Evropski nalog za prijetje in predajo – temna stran meseca
(Anže Erbežnik) – 42/10-11/č

promet
Drugačen pogled na zakonitost kartice Urbana (Igor Vuksanović)
– 1/16-17/odm
Letališki varnostni screening (Aleš Završnik) – 3-4/3/uv
(Ne)zakonitost določanja glob za nepravilno parkiranje v MOL
(Polona Pičman Štefančič, Maja Potočnik) – 11/16-17/č
Pravice letalskih potnikov v EU (Verica Trstenjak) – 12/9–11/č
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – odgovornost za
hujšo posledico – 16-17/30–33/sp
Sklenitev pogodbe z občino o testni uporabi vozila (Teja Žučko)
– 16-17/30/mo
Omejitev višine odškodnine za izgubljeno prtljago (Katarina Vatovec) – 19/27-28/sp
Vožnja kolesa pod vplivom alkohola – kazenske točke –
20/23–25/sp
Proti zapletom s celovito prekrškovno politiko (Andreja Tratnik) –
20/28-29/por
Povzročitev škode v prometni nesreči – uporaba tujega prava –
Haaška konvencija – 21/22–25/sp
Koruptivno ravnanje gospodarske družbe pri naročanju storitev
avtovleke (Natalija Ulaga) – 23/23/mo
Kršitev dolžnega ravnanja občinskega redarja in pridobitev koristi
funkcionarju občine (Teja Žučko) – 29-30/31/mo
Vračilo DDV v potniškem prometu – 34/II-III/erar
Zakon o varnosti cestnega prometa je preteklost (Ljubo Zajc) –
35/3/uv
Zakon o motornih vozilih (Robert Jerončič) – 35/II–IV/pril
Zakon o pravilih cestnega prometa (Brigita Miklavc) –
35/V–VII/pril
Zakon o cestah kot odgovor na sistemska vprašanja (Damijan
Leskovšek) – 35/VII–X/pril
Zakon o voznikih – bistven poudarek na preventivi (Dušan
Vučko) – 35/X–XII/pril
Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje
dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene –
38/I/erar
ZP-1G (Irena Vovk) – 38/32/por
Trnova pot do nadomestne vinjete (Jasna Hojnik) – 42/13-14/č
Vpogled v osebni dokument na avtobusu (Irena Vovk) –
45/24/mo
Kartice za nadzor nad parkiranjem (Irena Vovk) – 48/22/mo
Prevozi bolnikov na dializo – 49-50/I/erar

psihologija
Pravo in psihopatologija oblasti (Boštjan M. Zupančič) – 2/6–8/č
Cena pesimizma (Robert Kleindienst) – 14/34/č
Remorse – Psychological and Jurisprudential Perspectives (Irena
Vovk) – 45/30/prik
Psihološko testiranje v okviru Koncepta odkrivanja in dela z
nadarjenimi učenci (Igor Vuksanović) – 49-50/23/vo
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R–S

revizija (pravno sredstvo)
glej pravna sredstva

računovodstvo
glej tudi revidiranje
Knjigovodsko evidentiranje vozil – 2/I-II/erar
Spremembam davčnih pravil sledijo še spremembe računovodskih pravil in poročanj – 3-4/I-II/pod
Zadnje pojasnilo k SRS se nanaša na mezzanin naložbe –
33/I–III/pod
Uporaba besede skupina (Jernej Jeraj, Maja Vagaja) – 39/20/vo

Računsko sodišče Republike Slovenije
Veš, premier, svoj dolg? (Matija Žgur) – 5/10-11/č

razlastitev
glej urejanje prostora

referendum
Referenduma ne bo – 26/20-21/sp
Premalo o sorazmernosti (Jernej Letnar Černič) – 29-30/8–10/č

regres
glej letni dopust

retorika
Retorične veščine in medosebni odnosi (Bogdana Herman,
Marko Pavliha) – 2/32/č
Empatija in simpatija (medsebojni odnosi in retorika) (Bogdana
Herman, Marko Pavliha) – 5/32/č
Vse pozabim! (Miselne veščine – prvič) (Bogdana Herman,
Marko Pavliha) – 8/32/č
Ali govornik sploh kaj misli? (Miselne veščine – drugič) (Bogdana Herman, Marko Pavliha) – 10/32/č
Poglavitni retorični problemi v (u)pravnih poklicih (Bogdana Herman) – 12/43/č
Retorika v mednarodnem okolju (Marko Pavliha) – 12/44/č
Retorika med videzom in vsebino (Miro Cerar) – 12/45/č
Čustva v pravniški retoriki (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
12/64/č
Imate (dober) slog? (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
14/32/č
Ali je torej stil pomemben? (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
16-17/32/č
Zakaj (ni)smo prepričljivi? (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
19/32/č
Samovzgoja (Marko Pavliha, Bogdana Herman) – 21/32/č
Veliki govorci sveta (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
23/32/č
Pisno in ustno (Marko Pavliha, Bogdana Herman) – 26/32/č
Je zakon lahko zanimiv za branje? (Marko Pavliha, Bogdana Herman) – 28/32/č
Tega ne razumem (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
31-32/40/č
Zavestna komunikacija (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
34/32/č
Retorični modeli in obrazci (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
36/32/č
Bonton v govorništvu (Marko Pavliha, Bogdana Herman) –
38/32/č
Pravopis in kultura pravnega izražanja (Marko Pavliha, Bogdana
Herman) – 40-41/40/č
Po poteh slovenskega (u)pravnega izrazja (Marko Pavliha, Bogdana Herman) – 43/32/č
Pri temu dejstvu (oziroma o slovnici) (Marko Pavliha, Bogdana
Herman) – 45/32/č
Osebno dostojanstvo govornika (Marko Pavliha, Bogdana Herman) – 47/32/č
Konstruktivno in destruktivno (Marko Pavliha, Bogdana Herman)
– 49-50/40/č

revidiranje
Revizijska komisija je desna roka nadzornega sveta – 11/I-II/pod
Anomalija mnenj (Matej Tomažin) – 29-30/42/č
Objava osebnih podatkov v revizijskem poročilu (Irena Vovk) –
36/25/mo
Pogoji za imenovanje posebnega revizorja – 39/III/pod

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Priprave na pregledno konferenco Rimskega statuta (Simona
Drenik, Tjaša Tanko) – 19/17-18/č
Odslej tudi kaznivo dejanje agresije (Tjaša Tanko, Marko Rakovec, Matevž Pezdirc) – 26/15-16/č
International Criminal Justice – Law and Practice from the Rome
Statute to Its Review (Irena Vovk) – 46/30/prik

roki
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca –
prekluzivnost objektivnega roka – 22/21/sp
Izplačilo regresa za letni dopust (Brigita Rajšter Vranović) –
26/19-20/vo
Rok za izdajo odločbe – 27/21/sp
Roki, določeni v urah – pritožba zoper sklep o odreditvi pripora
– 35/21-22/sp
Še o rokih, določenih v urah – pritožba zoper sklep o odreditvi
pripora – 36/24-25/sp

Romi
Vnovič o pravnih izzivih volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač) –
8/18-19/č
Pravica do predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu –
8/20-21/sp
Ustavno sodišče RS – kaj je onkraj meja pravne države? (Blaž
Kovač) – 10/16-17/č
(Posredna) diskriminacija romskih otrok v osnovni šoli (Andreja
Tratnik) – 14/28-29/sp
Ustreznost določitve načina zastopanosti – 27/21/sp
Romski predstavnik v občinskem svetu – 42/23/sp

Romunija
Minima non curat … (Andreja Tratnik) – 33/28-29/sp

Rusija
Jehovove priče prepovedane (Dominika Švarc) – 1/28/sp
Trgovina z ljudmi je samostojno prepovedano dejanje (Andreja
Tratnik) – 8/26-27/sp
Pravica do starševskega dopusta pripada tudi moškim (Nana
Weber) – 44/25-26/sp

S
samomor
Premajhna ozaveščenost o mobingu (Alenka Mordej) –
44/10–12/č

samostojni podjetnik posameznik
Knjigovodsko evidentiranje vozil – 2/I-II/erar
Osebni stečaj podjetnika (Jasna Murgel) – 8/6–8/č
Položaj samozaposlenih oseb v slovenski pravni ureditvi (Luka
Tičar) – 18/II–VII/pril
Prejem subvencije za samozaposlitev in davčne posledice
(Andrej Grah Whatmough) – 27/14-15/č
Osebni podatki gostov na računu za poslovno kosilo (Irena
Vovk) – 33/23/mo
Obdavčitev subvencij za samozaposlitev – 43/IV/erar

Schengen
Posledice izvzetja iz schengenskega pravnega reda (Katarina
Vatovec) – 43/25/sp

sindikat
Déjà vu pokojninske reforme (Nataša Belopavlovič) – 14/3/uv
Delavska pomlad (Jure Mikuž) – 18/34/č

Slovaška
Še korak dlje v boju proti nasilju v družini (Andreja Tratnik) –
49-50/31/sp

Slovenci po svetu
Pravniki iz sveta in Slovenije (Natali Gak) – 22/28/por
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Slovenska vojska
glej vojska

smrtna kazen
Življenje ali državna suverenost? (Andreja Tratnik) – 12/59-60/sp
Primer Masleša – renesansa humanizma? (Dragan Petrovec) –
47/6/č
In flagranti: Strel v čelo (Hinko Jenull) – 47/33/č

socialna država
V boj proti brezposelnosti (Irena Vovk) – 5/32/por
Delavska pomlad (Jure Mikuž) – 18/34/č
Prejemanje socialnih transferjev odvisno od premoženja (Sandi
Kodrič) – 23/34/č
Pravna in socialna država? (Matjaž Hanžek) – 33/3/uv
Nezavezujoče: Hudičev tožnik (Andraž Teršek) – 34/33/č
Omejevanje javnih zdravstvenih pravic in doktrina pozitivnih
obveznosti države (Matija Žgur) – 37/17-18/č
In flagranti: Evropa zdaj, dvajset let pozneje (Hinko Jenull) –
42/33/č
Kazensko pravo kot sredstvo za obvladovanje vsega in vseh
(Andreja Tratnik) – 46/28-29/por

socialna varnost

34

glej tudi upokojitev
(Ne)dopustnost zaposlitve poslovodje v enoosebni d. o. o. (Jaka
Cepec) – 1/10–12/č
Tožbeni zahtevki v socialnih sporih (Jaka Slokan) – 1/14-15/č
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje –
zneski za leto 2010 – 2/IV/erar
Zamudne obresti pri periodičnih dajatvah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Žiga Stupica) – 5/17-18/č
Sporna ureditev instituta imenovanega zdravnika (Jaka Slokan) –
6-7/12-13/č
Pokojninska osnova (Nataša Belopavlovič) – 6-7/26/vo
Neznanke pokojninske reforme (Natali Gak) – 6-7/40/por
Ureditev nadomestila za brezposelne in socialne pomoči v
nasprotju z Ustavo (Maja Smrkolj) – 8/27-28/sp
Prispevki hrvaških in slovenskih delodajalcev ter pokojnina (Nataša Belopavlovič) – 9/21/vo
Partnerski dialog v zdravstvu (Jaka Slokan) – 10/6–8/č
Kako država spodbuja zaposlovanje invalidov (Nina Kos) –
11/20-21/č
Uveljavitev nove Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti
v EU (Grega Strban) – 12/28-30/č
Pravni položaj delavca ob insolventnosti delodajalca po novi
Direktivi 2008/94/ES (Luka Tičar) – 12/30–32/č
Vpliv odločitev Sodišča EU na socialne spore (Irena Žagar) –
12/37-38/č
Invalidnost III. kategorije – 13/23-24/sp
Predlog ZPIZ-2 (Irena Vovk) – 13/32/por
Déjà vu pokojninske reforme (Nataša Belopavlovič) – 14/3/uv
Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Andraž Rangus) – 14/10-11/č
Prenehanje delovnega razmerja v času napotitve na čakanje
(Maja Skorupan) – 14/15-16/č
Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2010 dalje – 14/III/erar
Prenova drugega stebra v senci podaljševanja delovne dobe
(Sandi Kodrič) – 15/34/č
Nekaj postopkovnih dilem pri odločanju v socialnih sporih (Aleksandra Hočevar Vinski) – 16-17/6–9/č
Socialnovarstveni prejemki (Irena Vovk) – 16-17/40/por
Evropska komisija zahteva spremembe v zdravstvenem zavarovanju (Jaka Slokan) – 18/8–10/č
Položaj samozaposlenih oseb v slovenski pravni ureditvi (Luka
Tičar) – 18/II–VII/pril
Plačani socialni prispevki (Irena Vovk) – 19/38/prik
Kaznivo dejanje kršitve pravic iz socialnega zavarovanja v praksi
(Blaž Kovačič Mlinar) – 22/6–8/č
In flagranti: Nov pravilnik za večjo pravičnost (Hinko Jenull) –
23/33/č
Prejemanje socialnih transferjev odvisno od premoženja (Sandi
Kodrič) – 23/34/č
Pravo socialne varnosti (Martina Šetinc Tekavc) –
24-25/38-39/prik
Pogoji za pridobitev pokojnine v letu 2010 (Nina Kos) –
26/12-13/č
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Nepovrnjeni stroški za nenačrtovano bolnišnično zdravljenje
(Katarina Vatovec) – 26/23-24/sp
Mirovanje pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost –
27/21/sp
Nadomestilo za spoštovanje prepovedi konkurenčne dejavnosti
(Maja Skorupan) – 28/13-14/č
Varstvo pravic po prejšnjih predpisih za brezposelne zavarovance
in delovne invalide po 356. členu predloga ZPIZ-2 (Nina
Kos) – 28/15-16/č
Neplačevanje prispevkov s strani delodajalcev – 28/20/sp
Univerzalno temeljno dostojanstvo (Sandi Kodrič) – 28/34/č
Neurejenost pravic in institutov po ZPacP (Jaka Slokan) –
29-30/21–24/č
Razlikovanje glede plačila prispevkov delavcev – 31-32/24/sp
Zavarovanje oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost proizvodnje
električne energije – 31-32/II/erar
Pravna in socialna država? (Matjaž Hanžek) – 33/3/uv
Zavarovanca nikar! (Jaka Slokan) – 34/12–14/č
Paragraf: Veliki brat (Alenka Leskovic) – 35/29/č
Trg brez konkurence (Sandi Kodrič) – 35/30/č
Pridobitev neupravičene koristi s kršitvami temeljnih pravic delavcev (Teja Žučko) – 36/22/mo
Plačila prispevkov za socialno varnost v primeru izplačila odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti – 36/III/erar
Omejevanje javnih zdravstvenih pravic in doktrina pozitivnih
obveznosti države (Matija Žgur) – 37/17-18/č
Odgovor na prispevek Veliki brat (Vanja Režonja Utenkar) –
37/29/odm
Uveljavljanje pravice do zdravila (Jaka Slokan) – 40-41/12–14/č
Priznanje pravice do delne invalidske pokojnine – delo s krajšim
delovnim časom – 40-41/26-27/sp
Novosti delovnega in socialnega prava (Irena Vovk) –
43/16-17/por
Pravica do starševskega dopusta pripada tudi moškim (Nana
Weber) – 44/25-26/sp
ZPIZ (Irena Vovk) – 44/38/prik

sociologija
Pogledi sociologije prava (Polona Pičman Štefančič) –
6-7/38-39/prik
Émile Durkheim – Justice, Morality and Politics (Irena Vovk) –
27/30/prik
Univerzalno temeljno dostojanstvo (Sandi Kodrič) – 28/34/č

Sodišče Evropske unije
Prva sodba Sodišča EU v slovenskem jeziku (Blaž Žibret) –
1/25-26/sp
Starostne meje za gasilce in zobozdravnike (Katarina Vatovec) –
2/26-27/sp
Slovenija proti Italiji – Evropsko sodno varstvo pred škodljivimi
vplivi plinskih terminalov (Marko Starman) – 3-4/II–VIII/pril
Usodni trikotnik (Ciril Ribičič) – 5/3/uv
Enakovrednost pravnih sredstev glede kršitve ustave in prava EU
(Katarina Vatovec) – 6-7/33-34/sp
Temeljna načela prava EU padajo na glavo (Matej Avbelj) –
6-7/34-35/sp
Nadgradnja sodne prakse s področja državljanstva Unije (Katarina Vatovec) – 9/25-26/sp
Zvijače, državljanstvo, suverenost in EU (Matej Avbelj) –
10/23/sp
Prenehanje statusa begunca (Katarina Vatovec) – 11/25-26/sp
Popolnoma samostojni informacijski pooblaščenci (Katarina Vatovec) – 11/26-27/sp
Slovenija kot tožnica in toženka pred Sodiščem EU (Damjan
Kukovec) – 12/7–9/č
Pravice letalskih potnikov v EU (Verica Trstenjak) – 12/9–11/č
Vloga Sodišča EU pri enotnosti razlage pravil o (trgovskih,
tržnih) znamkah (Marko Ilešič) – 12/12–14/č
Evropsko civilno procesno pravo (Maja Brkan) – 12/15–17/č
Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi (Matej Avbelj) –
12/17-18/č
Odmevne odločitve Sodišča EU in slovenska praksa javnega
naročanja (Vesna Kranjc) – 12/24-25/č
Vpliv odločitev Sodišča EU na socialne spore (Irena Žagar) –
12/37-38/č
Bo Olivier Bernard novi Bosman? (Vesna Bergant Rakočević) –
12/57-58/sp
Pristojnost po kraju izpolnitve storitvene obveznosti (Aleš Velkaverh) – 12/58-59/sp

PP kazalo-2010-c_OK:PPkazalo/05

1/10/11

1:36 PM

Page 35

pravna praksa – stvarno kazalo 2010

Google sme še naprej ponujati storitev AdWords (Jure Levovnik)
– 13/26-27/sp
Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti s komentarjem
(Matej Accetto) – 13/30-31/prik
Odgovornost v primeru razpršenega onesnaževanja (Katarina
Vatovec) – 14/27/sp
Omejitev prostega gibanja študentov? (Katarina Vatovec) –
16-17/34-35/sp
Še o mejah enostranskega delovanja držav članic v zvezi z mednarodnimi sporazumi (Maja Smrkolj) – 18/23-24/sp
Finančne spodbude zdravnikom za predpisovanje cenejših zdravil
(Katarina Vatovec) – 18/24-25/sp
Omejitev višine odškodnine za izgubljeno prtljago (Katarina Vatovec) – 19/27-28/sp
Sodišče EU po Lizbonski pogodbi (Petra Ferk) – 22/29/por
(Ne)dopustno omejevanje ustanavljanja lekarn (Katarina Vatovec)
– 23/26-27/sp
Potrjena sodna praksa Sodišča EU s področja spletnih iger na
srečo (Katarina Vatovec) – 24-25/36/sp
Še bomo klicali poceni (Neža Pogorelčnik) – 24-25/37/sp
Prenova sodnega sistema EU po Lizbonski pogodbi (Janja Hojnik) – 26/II–VIII/pril
Nepovrnjeni stroški za nenačrtovano bolnišnično zdravljenje
(Katarina Vatovec) – 26/23-24/sp
Le dejansko uveljavljanje zaščite pomeni njeno uživanje (Neža
Pogorelčnik) – 26/24/sp
Razmerje med transparentnostjo evropske uprave in varstvom
osebnih podatkov (Maja Smrkolj) – 27/27-28/sp
Teroristi, ki pred 29. junijem 2007 to niso bili (Neža Pogorelčnik)
– 28/27-28/sp
Upravičenost do izplačila dodatkov v času nosečnosti (Katarina
Vatovec) – 31-32/31/sp
Vnovič o začasnih ukrepih po Uredbi Bruselj IIa (Katarina Vatovec) – 31-32/32-33/sp
Neupravičena premestitev otroka po Uredbi Bruselj IIa (Katarina
Vatovec) – 33/25-26/sp
Spravljivi toni iz Karlsruheja (Maja Smrkolj) – 34/27-28/sp
Spet o oglaševanju iger na srečo (Katarina Vatovec) – 34/29/sp
Konec monopola nad prirejanjem iger na srečo v Nemčiji? (Katarina Vatovec) – 36/26-27/sp
Med poklicno tajnostjo in učinkovitostjo preiskav Komisije (Katarina Vatovec) – 37/26-27/sp
Izjeme od načela dostopa do dokumentov (Katarina Vatovec) –
38/28-29/sp
Predhodno odločanje v evropskem pravu (Matej Accetto) –
38/30-31/prik
Pravico do odmora za dojenje imajo tudi očetje (Maja Smrkolj) –
39/24-25/sp
Med bojem proti terorizmu in varstvom temeljnih pravic (Katarina
Vatovec) – 39/25-26/sp
Pridobitev pravice do stalnega prebivališča (Katarina Vatovec) –
40-41/32-33/sp
Ob drugi obsodbi Slovenije pred luksemburškim sodiščem (Katarina Vatovec) – 40-41/33-34/sp
Mehanizmi varstva človekovih pravic (Natali Gak) – 42/18/por
Posledice izvzetja iz schengenskega pravnega reda (Katarina
Vatovec) – 43/25/sp
Zaračunavanje pristojbine za zasebno razmnoževanje avtorskih
del poslovnim subjektom v neskladju z evropskim pravom
(Maja Smrkolj) – 44/26-27/sp
V iskanju ravnotežja med varstvom osebnih podatkov in načelom
preglednosti (Katarina Vatovec) – 45/26-27/sp
Zgolj pripadnost teroristični organizaciji ne vodi k izključitvi iz
statusa begunca (Katarina Vatovec) – 46/25-26/sp
Izgon državljana EU iz države njegovega prebivališča zaradi
javne varnosti (Maja Smrkolj) – 47/26-27/sp
Se bodo plače uslužbencem EU zaradi gospodarske krize spremenile? (Katarina Vatovec) – 47/27-28/sp
Prodaja časopisa z možnostjo nagrade (še) ne pomeni nepoštene poslovne prakse (Katarina Vatovec) – 48/24/sp
Kdaj je trgovčeva dejavnost usmerjena v državo potrošnikovega
stalnega prebivališča? (Katarina Vatovec) – 49-50/32-33/sp

sodni register
Odstop z mesta direktorja v d. o. o. (Nina Vovk, Nina Scortegagna Kavčnik) – 40-41/15-16/č

sodstvo
glej tudi ustavno sodstvo

S

Zmerno do pretežno optimistično (2010) (Vesna Bergant Rakočević) – 1/3/uv
Stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel (Franc Testen) –
1/6-7/odm
Bodo sodišča poslej vodili predsedniki, direktorji ali morda minister? (Zinka Strašek) – 1/7–9/č
Dezorientiranost dela pravne stroke ob krizi ustavnega sojenja
(Matevž Krivic) – 1/II–VIII/pril
Še enkrat: stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel (Nevenka Šorli) – 2/21/odm
Javna kritika sodnih odločb (Boštjan Zalar) – 9/6–8/č
K javni kritiki sodnih odločb (Rajko Pirnat) – 11/13-14/odm
Javna kritika sodnih odločb in celostni sistem kakovosti v sodstvu (Boštjan Zalar) – 14/8-9/odm
Ad hoc: Damjan Murko, cerebralni bankrotiranec in drugi asi
(Vesna Bergant Rakočević) – 14/33/č
Javna kritika sodnih odločb (k polemiki Zalar-Pirnat) (Matevž Krivic) – 15/8–10/odm
ZVPSBNO: kje smo, kam gremo? (Zoran Skubic) – 15/12-13/č
Democracy in the Courts – Lay Participation in European Criminal Justice Systems (Irena Vovk) – 15/30/prik
Še o ZVPSBNO (Metoda Orehar Ivanc) – 18/13-14/odm
Zahteva sodišča po zdravstveni dokumentaciji (Irena Vovk) –
18/22/mo
Dnevi civilnega prava (Natali Gak) – 18/28-29/por
Ali zmotno pravno mnenje Upravnega sodišča veže upravni
organ pri njegovem odločanju (Aleš Vehar) – 19/14-15/odm
Vloga sodnika v civilnih sporih (Lojze Ude) – 20/3/uv
Sodna veja oblasti brez vrha (Erik Kerševan) – 21/3/uv
Paragraf: Prelaganje (Alenka Leskovic) – 21/33/č
Evropski nalog za prijetje in predajo (Ljubo Bavcon) –
22/30-31/prik
Precedenčni primer (Irena Vovk) – 22/32/por
Za reševanje sodnih zaostankov potrebujemo pogled naprej
(Zoran Skubic) – 23/8-9/odm
Plače sodnikov – plačilo razlike plače – 23/22–24/sp
Sodstvo Republike Slovenije (Irena Vovk) – 23/38/prik
Dilema o zakonodajni ali sodni ustvarjalnosti (Peter Pavlin) –
26/10-11/odm
Prenova sodnega sistema EU po Lizbonski pogodbi (Janja Hojnik) – 26/II–VIII/pril
Alenka Jelenc Puklavec: Ustanavljanje specializiranih oddelkov ni
dobra zamisel (Irena Vovk) – 26/28-29/int
Nezavezujoče: Monopol nad nasiljem (Andraž Teršek) – 27/33/č
Napad na sodnika – napad na pravno državo! (Janja Roblek) –
28/3/uv
Pravna praznina in protiustavna pravna praznina (Sebastian
Nerad) – 29-30/6–8/odm
Paragraf: Cokla pravne države (Alenka Leskovic) – 29-30/41/č
Z obrobja postave: Oddelek za notranje rezerve (Tomaž Pavčnik)
– 31-32/41/č
Sodišča uspešnejša (Irena Vovk) – 34/32/por
Kako izbrati idealnega sodnika ali arbitra (Aleš Zalar) –
35/13–15/č
Snemanje obravnav (Irena Vovk) – 36/32/por
Ad hoc: Pobrateni z Disney Worldom (Vesna Bergant Rakočević)
– 38/33/č
Otrok pred sodiščem (Irena Vovk) – 39/31/prik
Paragraf: Na pol poti (Alenka Leskovic) – 39/33/č
Uveljavljanje sodstva in medijev (Lojze Ude) – 40-41/3/uv
Prepisovanje oziroma transkribiranje zvočnih posnetkov sodnih
obravnav (Mira Krajnc Ivič) – 40-41/23–25/č
Nezavezujoče: Fran Milčinski ali Franz Kafka? Ne, senat (1)
(Andraž Teršek) – 40-41/41/č
Zloraba prava (Irena Vovk) – 42/21/por
Razlaga prava EU pred slovenskimi sodišči (Luigi Varanelli) –
42/II–V/pril
ESČP izgublja potrpljenje (Zoran Skubic) – 42/28-29/sp
Izbira pr(a)vega (Vesna Bergant Rakočević) – 43/3/uv
Še o (ne)resnici v sodni dvorani (Janko Marinko) – 44/14/odm
Nezavezujoče: Fran Milčinski ali Franz Kafka? Ne, senat (2)
(Andraž Teršek) – 45/33/č
Ali policija pozablja na sorazmernost? (Nataša Pirc Musar) –
46/3/uv
Uradovanje ali sojenje? (Janč Ljubimski) – 46/10–12/č
Primer Masleša – renesansa humanizma? (Dragan Petrovec) –
47/6/č
In flagranti: Strel v čelo (Hinko Jenull) – 47/33/č
Za enotnost sodne prakse (Branko Masleša) – 49-50/3/uv
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Zavarovanje dostojanstva sodnikov in sodstva (Sodni svet RS) –
49-50/36/zap
Ad hoc: Kroglica ali avionček? (Vesna Bergant Rakočević) –
49-50/41/č

solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč ob smrti staršev (Nataša Belopavlovič) –
2/23/vo

sovražni govor
Extreme Speech and Democracy (Irena Vovk) – 14/30/prik
Sovražni govor med politiki … Zveni znano? (Andreja Tratnik) –
20/25/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2010

Veliki interpreti in okupatorji misli (Jasmina Arnež) –
20/29-30/zap
Domnevo nedolžnosti naj spoštujejo tudi novinarji (Andreja Tratnik) – 21/27/sp
Pravica do nerazkritja novinarskega vira (Andreja Tratnik) –
38/27-28/sp
Novi zakon o medijih kot grožnja svobodi izražanja (Rok Čeferin)
– 42/8-9/č
Kaznovanje novinarja in urednika poseglo v svobodo izražanja
(Andreja Tratnik) – 43/27/sp
Obljuba varovanja zaupnih podatkov ne šteje? (Nana Weber) –
49-50/30/sp

Š

Srbija
Pravna ureditev hipoteke v Srbiji (Miha Štepec) – 39/15–18/č

šikaniranje (na delovnem mestu)
stavka

glej mobing

Javni in zasebni »ne« (Jure Mikuž) – 42/34/č

škoda
stečaj
glej insolvenčno pravo

stvarno pravo
glej tudi lastninska pravica, nepremičnine in zemljiška knjiga
Ad hoc: Smrdokavrina modra razsodba (Vesna Bergant Rakočević) – 9/33/č
Vnovič o prenosu hipoteke (Matjaž Tratnik) – 11/VII-VIII/pril
Delitev obratovalnih stroškov po realizaciji 1. in 5. člena SZ-1A
(Maja Ekart) – 13/10–12/č
Vloga sodnika v civilnih sporih (Lojze Ude) – 20/3/uv
Popolna informatizacija zemljiške knjige (Irena Vovk) – 23/28/por
Načelo akcesornosti hipoteke in učinki postopkov zaradi insolventnosti (Aleš Velkaverh) – 24-25/14–16/č
Uveljavljanje zakonite predkupne pravice na kmetijskem zemljišču
(Franci Krivec) – 27/8-9/č
Neprava stvarna ali osebna služnost (Matjaž Tratnik) –
31-32/23-24/vo
Aktivna legitimacija za izterjavo obratovalnih stroškov (Jasna Murgel) – 33/21-22/vo
Pridobitev stvarne služnosti – 34/22-23/sp
Stvarnopravni zakonik (SPZ) z uvodnimi pojasnili (Aleš Velkaverh)
– 35/26-27/prik
Finančna zavarovanja (Natali Gak) – 42/18-19/por
Finančna zavarovanja (Natali Gak) – 44/32/por
Dejanska razlastitev – višina odškodnine in izboljšave nepremičnine – 45/22–25/sp
Dolžnost glede izbrisa hipotek (Matjaž Tratnik) – 48/19/vo

Svet Evrope
GRECO – Skupina držav proti korupciji (Vita Habjan) –
48/11–13/č
Priporočila GRECO Sloveniji v prvih dveh krogih ocenjevanja
(Vita Habjan) – 49-50/21-22/č

Svet Evropske unije
Posledice izvzetja iz schengenskega pravnega reda (Katarina
Vatovec) – 43/25/sp
Se bodo plače uslužbencem EU zaradi gospodarske krize spremenile? (Katarina Vatovec) – 47/27-28/sp

Svetovna trgovinska organizacija
Food Crises and the WTO – World Trade Forum (Irena Vovk) –
35/26/prik
Zakonske omejitve pri pridelovanju gensko spremenjenih rastlin
potrjene (Maja Smrkolj) – 48/26/sp
EU Anti-Dumping Law and Practice (Irena Vovk) – 49-50/38/prik

svoboda izražanja
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Enajst tisoč batin del »skupne evropske kulturne dediščine«
(Andreja Tratnik) – 10/26/sp
Extreme Speech and Democracy (Irena Vovk) – 14/30/prik
Odškodnina za razžalitev časti in dobrega imena (Vesna Bergant
Rakočević) – 15/II–VIII/pril
Zasebnost kot družbena norma je vprašanje preteklosti (Nataša
Pirc Musar) – 16-17/3/uv
Sovražni govor med politiki … Zveni znano? (Andreja Tratnik) –
20/25/sp

glej tudi odgovornost
Pravica do zdravega življenjskega okolja – povrnitev škode zaradi prekomernega smradu – 5/22–26/sp
Izključitev protipravnosti – 13/II-III/pod
Ustavne spremembe v sodnem slogu (Marta Dominika Jelačin) –
19/12-13/č
Omejitev višine odškodnine za izgubljeno prtljago (Katarina Vatovec) – 19/27-28/sp
Povzročitev škode v prometni nesreči – uporaba tujega prava –
Haaška konvencija – 21/22–25/sp
Pravna in socialna država? (Matjaž Hanžek) – 33/3/uv

šolstvo
glej tudi študenti
Vpogled v osebne podatke otroka razvezanega roditelja (Irena
Vovk) – 5/27/mo
Pridobitev podatka o obolelosti posameznega otroka (Irena Vovk)
– 5/27/mo
Poseg javnega funkcionarja v avtonomnost izobraževalne ustanove (Ferdinand Šteharnik) – 6-7/29/mo
Izraba odmora in delovni čas strokovnih delavcev vrtca (Sektor
za vrtce Ministrstva za šolstvo in šport) – 8/20/vo
Kršitev dolžnega ravnanja članov sveta javnega zavoda (Žarko
Stevanović) – 13/24/mo
Kršitev dolžnega ravnanja članov Sveta zavoda osnovne šole
(Teja Žučko) – 15/26/mo
Test sorazmernosti na primeru odločbe Ustavnega sodišča
(Mojca Zadravec) – 16-17/12–14/č
Javno financiranje zasebne šole kot izraz svobode izobraževanja
(Simon Umek) – 23/11–13/č
Spletno ocenjevanje profesorjev (Irena Vovk) – 24-25/30/mo
Ocenite svojega profesorja (Irena Vovk) – 24-25/46/prik
Rok za izdajo odločbe – 27/21/sp
Vpis otrok v vrtec – potrdilo o stalnem prebivališču (Irena Vovk)
– 27/23/mo
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri šolah in vrtcih – 28/III/erar
Ocena iz verouka lahko diskriminira (Jan Jeram) – 28/25/sp
Fotografije otrok v vrtcu (Irena Vovk) – 29-30/33/mo
Zaračunavanje stroškov opomina (Jasna Murgel) – 31-32/24/vo
Menjava osnovne šole in osebna mapa učenca (Irena Vovk) –
35/21/mo
Pridobitev odločbe za učence s posebnimi potrebami (Jasna
Murgel) – 37/20-21/vo
(Ne)plačevanje prispevka za šolsko prehrano (Jasna Murgel) –
38/22/vo
Prejem računa za nakup smučarskih kart in identifikacija za
namene DDV – 38/II/erar
Kaj bo pa danes za malico? (Franci Kimovec) – 39/18-19/č
Dohodninska odločba staršev in učbeniški sklad (Irena Vovk) –
39/21/mo
Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi (Igor Vuksanović)
– 45/22/vo
Snemanje sej sveta staršev (Irena Vovk) – 45/24/mo
Oblikovanje cen programov v vrtcih (Katja Triller Vrtovec) –
46/20/vo
Vpliv novega odloka na že izdane odločbe (Polona Kovač) –
47/20/vo
Zbiranje in obdelava osebnih podatkov v osebni mapi učenca
(Irena Vovk) – 48/22/mo
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Psihološko testiranje v okviru Koncepta odkrivanja in dela z
nadarjenimi učenci (Igor Vuksanović) – 49-50/23/vo
Posredovanje kopije anonimne prijave (Irena Vovk) –
49-50/28-29/mo

Š–T

Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja (Darja Senčur
Peček) – 48/15–17/č
Fotografija v elektronskem indeksu (Irena Vovk) – 49-50/29/mo

Švedska
Španija
(Ne)dopustno omejevanje ustanavljanja lekarn (Katarina Vatovec)
– 23/26-27/sp
Nepovrnjeni stroški za nenačrtovano bolnišnično zdravljenje
(Katarina Vatovec) – 26/23-24/sp
Do zdaj le tri sodbe (Ana Vlahek) – 29-30/17-18/odm
Pravico do odmora za dojenje imajo tudi očetje (Maja Smrkolj) –
39/24-25/sp
Zaračunavanje pristojbine za zasebno razmnoževanje avtorskih
del poslovnim subjektom v neskladju z evropskim pravom
(Maja Smrkolj) – 44/26-27/sp
Obvezna javna obravnava pred pritožbenim sodiščem (Aleš Velkaverh) – 47/24-25/sp

šport
Šport kot oblika spolne diskriminacije (Vesna Bergant Rakočević)
– 1/20-21/č
Določitev hitrosti smučanja je sporna (Tanja Marušič) –
3-4/14–16/č
Šport v EU (Vesna Bergant Rakočević) – 11/29/prik
Bo Olivier Bernard novi Bosman? (Vesna Bergant Rakočević) –
12/57-58/sp
Nastopajoči športnik (nerezident) in ureditev obveznosti plačnika
davka – 21/III-IV/erar
(Ne)upravičenost Ballacka do denarne odškodnine (Jure Praprotnik) – 22/15-16/č
Kdaj se bodo športni klubi preoblikovali v gospodarske družbe?
(Peter Maraž) – 23/16-17/č
Mediacija v športu (Vesna Bergant Rakočević) – 24-25/20-21/č
Bo lastninjenje klubov res rešilo slovenski šport? (Jernej Podlipnik) – 24-25/21–23/odm
Mešane borilne veščine in pravo (Igor Vuksanović) – 36/17-18/č
Vadba joge in obračunavanje DDV – 36/I-II/erar
Problem(i) izključnosti televizijskih pravic (Ana Čertanec) –
48/II–VIII/pril

študenti
Pravo in psihopatologija oblasti (Boštjan M. Zupančič) – 2/6–8/č
Kadrovska štipendija in (ne)zaposlitev (Nina Scortegagna) –
5/19-20/č
Primorski pravni center (Centro legale del Litorale) (Irena Vovk) –
9/38/prik
Malo delo (Irena Vovk) – 9/32/por
Maria Anselmi, Vesna Mrazič: Prožnejši trg delovne sile je nujen
(Irena Vovk) – 10/28-29/int
Posredovanje dokumentacije protikorupcijski komisiji (Irena Vovk)
– 11/24/mo
Pravnica – portal študentov ljubljanske PF (Irena Vovk) –
11/38/prik
Svoboda gibanja in državljanstvo EU (Darja Senčur Peček) –
12/34–36/č
Posredovanje dokumentacije zdravniški zbornici (Irena Vovk) –
12/53/mo
Društvo študentov PF Univerze v Mariboru (Irena Vovk) –
12/70/prik
ePravna – portal študentov EPF v Novi Gorici (Irena Vovk) –
13/38/prik
Štipendije in posojila namesto študentskega dela (Sandi Kodrič)
– 13/12-13/č
Malo delo, velike spremembe? (Sabina Pirnat, Sanda Šabić) –
16-17/25-26/č
Omejitev prostega gibanja študentov? (Katarina Vatovec) –
16-17/34-35/sp
Najuspešnejši študenti – 16-17/37/por
Holistična odvetniška pisarna (Irena Vovk) – 20/38/prik
Malo delo študentov (Andrej Grah Whatmough, Darka Podmenik)
– 21/17-18/č
Ali sme fakulteta e-naslove študentov uporabljati za obveščanje
(Irena Vovk) – 34/25/mo
Malo delo (Nataša Belopavlovič) – 36/21/vo
Društvo študentov prava Ljubljana (Irena Vovk) – 39/38/prik
Štipendijski zakon (Irena Vovk) – 42/32/por
Instant pravno izobraževanje na obroke (Janez Kranjc) – 44/3/uv
Obravnava štipendij – 45/I-II/erar

Še o mejah enostranskega delovanja držav članic v zvezi z mednarodnimi sporazumi (Maja Smrkolj) – 18/23-24/sp
Izjeme od načela dostopa do dokumentov (Katarina Vatovec) –
38/28-29/sp
Obljuba varovanja zaupnih podatkov ne šteje? (Nana Weber) –
49-50/30/sp

Švica
Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov (Peter Merc)
– 14/6–8/č
Otrokova korist pomembnejša od nezakonitosti (Andreja Tratnik)
– 34/26-27/sp
Pravica do družinskega življenja tudi nezakonito priseljenim
(Andreja Tratnik) – 35/23/sp
Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja vsebuje pravico do izbire priimka (Nana Weber) – 46/24-25/sp

T
takse
Doplačilo sodne takse v zadevah COVL (Ana Testen) –
15/6–8/č
Predlog ZST-1B (Irena Vovk) – 27/32/por
Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (2.)
(Miha Turk) – 36/19-20/č
Vpisi bodo cenejši (Irena Vovk) – 37/32/por

teorija prava
Leonid Pitamic: Država (Tilen Štajnpihler) – 1/30-31/prik
Enigma o pravni državi (Benjamin Flander) – 18/14-15/č
Poglobljeno o pravni teoriji (Matej Avbelj) – 44/28/por

terminologija
glej jezik

terorizem
Terorizem ne opravičuje »teroriziranja« zasebnosti (Andreja Tratnik) – 6-7/36-37/sp
Terrorism, the Worker and the City – Simulations and Security in
a Time of Terror (Irena Vovk) – 9/30/prik
Teroristi, ki pred 29. junijem 2007 to niso bili (Neža Pogorelčnik)
– 28/27-28/sp
Med bojem proti terorizmu in varstvom temeljnih pravic (Katarina
Vatovec) – 39/25-26/sp
Zgolj pripadnost teroristični organizaciji ne vodi k izključitvi iz
statusa begunca (Katarina Vatovec) – 46/25-26/sp

tožilstvo
Kdo in zakaj naj nadzira nadzornike (Aleš Zalar) – 2/3/uv
Paragraf: Ustavite konje (Alenka Leskovic) – 3-4/33/č
Mnenje o obveznih navodilih (Irena Vovk) – 8/32/por
Evropski javni tožilec je pred vrati (Primož Gorkič) – 10/29/por
Kazenske novosti (Natali Gak) – 10/32/por
Druga tožilska pomlad (Evelin Pristavec Tratar) – 18/6-7/č
Prenehanje funkcije in razrešitev državnega tožilca – 20/20/sp
Pomlad ali zima državnih tožilcev (Andrej Ferlinc) –
22/9–11/odm
Za ravnotežje med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic (Ljubo Bavcon) – 26/3/uv
Novi tožilski zakon in nauki stare šole (Hinko Jenull) –
29-30/3/uv
Predlog ZDT-1 (Irena Vovk) – 29-30/40/por
Predlog ZDT-1 – hitite počasi! (Aleš Butala) – 34/9–11/č
Za kulturo javnega dialoga (Irena Vovk) – 35/28/por
K razpravi o ustroju državnega tožilstva (Primož Gorkič) –
36/II–VIII/pril
Bodo policisti znova preiskovali sami sebe? (Aleš Butala) –
38/11–13/č
Prenova tožilskega usmerjanja (Hinko Jenull) – 44/8-9/č
Institut zastaranja v novem sojenju zaradi uporabe izrednega
pravnega sredstva – tožilski vidik (Andrej Ferlinc) –
48/9–11/č
Ogorčeni tožilci (Irena Vovk) – 49-50/40/por
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S spremembo Zakona o dohodnini nad negativne posledice
predčasne prekinitve pokojninskega zavarovanja – 46/I-II/pod
Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja (Darja Senčur
Peček) – 48/15–17/č

transportno pravo
glej prevozno pravo

trg finančnih instrumentov
glej gospodarsko pravo in vrednostni papirji

trgovina z ljudmi
Trgovina z ljudmi je samostojno prepovedano dejanje (Andreja
Tratnik) – 8/26-27/sp

trženje
Oglaševanje iger na srečo v Sloveniji (Dženeta Cizelj) –
3-4/8-9/č
Spet o oglaševanju iger na srečo (Katarina Vatovec) – 34/29/sp
Nekaj vprašanj v zvezi z oglaševanjem potrošniških kreditov po
novi ureditvi (Boštjan Grešak) – 35/11-12/č
Si vis omnia tibi subicere, te subici rationi; multos reges, si ratio
te rexerit (Janez Kranjc) – 35/28/č
Komu po novem koncesije za prirejanje iger na srečo? (Janja
Hojnik) – 43/8–10/č
Sistem priporočil pri trženju življenjskih zavarovanj (Irena Vovk) –
43/24/mo
Ukrepi proti oglaševanju v nasprotju z zakonom so v praksi neučinkoviti (Vanja Žgur) – 44/17-18/č
Pošiljanje kataloga (Irena Vovk) – 46/23/mo
Kdaj je trgovčeva dejavnost usmerjena v državo potrošnikovega
stalnega prebivališča? (Katarina Vatovec) – 49-50/32-33/sp
tujci
Migrantski delavci: med formalno enakopravnostjo in dejansko
neenakostjo (Polona Mozetič) – 11/18-19/č
Prenehanje statusa begunca (Katarina Vatovec) – 11/25-26/sp
Informacije za tujce (Irena Vovk) – 18/38/prik
Lastninska pravica tujca na nepremičnini – državljanstvo zunajzakonskega partnerja ob delitvi skupnega premoženja –
29-30/31-32/sp
Delovno razmerje s tujcem: transformacija pogodbe o zaposlitvi
za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
(Maja Skorupan) – 31-32/20/č

Turčija
Enajst tisoč batin del »skupne evropske kulturne dediščine«
(Andreja Tratnik) – 10/26/sp
Odškodnina za okužbo z virusom HIV (Andreja Tratnik) –
16-17/33-34/sp
Države niso dolžne priznavati cerkvenih porok (Nana Weber) –
45/25-26/sp

tvegan kapital
Sklad tveganega kapitala – obdavčitev udeleženih oseb –
28/IV/erar
Med pobiralci žogic in kapitalisti (Robert Kleindienst) – 34/34/č
Populizem pod Alpami (Jure Mikuž) – 49-50/42/č

U
upokojitev

38

Zamudne obresti pri periodičnih dajatvah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Žiga Stupica) – 5/17-18/č
Pokojninska osnova (Nataša Belopavlovič) – 6-7/26/vo
Neznanke pokojninske reforme (Natali Gak) – 6-7/40/por
Predlog ZPIZ-2 (Irena Vovk) – 13/32/por
Déjà vu pokojninske reforme (Nataša Belopavlovič) – 14/3/uv
Prenova drugega stebra v senci podaljševanja delovne dobe
(Sandi Kodrič) – 15/34/č
Malo delo, velike spremembe? (Sabina Pirnat, Sanda Šabić) –
16-17/25-26/č
Prostovoljno zaklenjeni (Robert Kleindienst) – 24-25/42/č
Pogoji za pridobitev pokojnine v letu 2010 (Nina Kos) –
26/12-13/č
Veljavnost konkurenčne klavzule v primeru starostne upokojitve
(Nataša Belopavlovič) – 34/21/vo
Malo delo (Nataša Belopavlovič) – 36/21/vo
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninski
reformi (Maja Golovrški) – 37/8–10/č
Priznanje pravice do delne invalidske pokojnine – delo s krajšim
delovnim časom – 40-41/26-27/sp
Avtorsko delo in pokojnina (Nataša Belopavlovič) – 42/22/vo

upravni postopek
Storitve na notranjem trgu – fikcija pozitivne odločitve ali konkurenčnost po slovensko (Matjaž Remic, Polona Kovač) –
3-4/6–8/č
Učinkovitost pritožbenega dela upravnega postopka na lokalni
ravni (Maja Lukan Lapornik) – 5/14-15/č
Upravno-kaznovalni postopek: erozija pravic obrambe? (Tea
Melart) – 6-7/20–22/č
Javna kritika sodnih odločb (Boštjan Zalar) – 9/6–8/č
Ureditev meje v upravnem in sodnem nepravdnem postopku
(Urška Klakočar, Vera Kovačević) – 9/II–VIII/pril
Umetna inteligenca v pravu (Andrej Grah Whatmough, Boštjan
Koritnik) – 10/II–VIII/pril
K javni kritiki sodnih odločb (Rajko Pirnat) – 11/13-14/odm
Javna kritika sodnih odločb in celostni sistem kakovosti v sodstvu (Boštjan Zalar) – 14/8-9/odm
Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi (Adrijana Viler
Kovačič) – 14/12-13/odm
Javna kritika sodnih odločb (k polemiki Zalar-Pirnat) (Matevž Krivic) – 15/8–10/odm
Pomen procesnih predpostavk po ZUP (Polona Kovač) –
19/8–10/č
Koruptivno ravnanje uradnih oseb pri postopku vračanja psov
lastniku (Teja Žučko) – 22/22-23/mo
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) z uvodnimi pojasnili (Domen Bizjak) – 33/30-31/prik
Vpogled rejnika v spis rejenca (Irena Vovk) – 34/25/mo
Pridobitev odločbe za učence s posebnimi potrebami (Jasna
Murgel) – 37/20-21/vo
Pravno varstvo pri sofinanciranju iz proračunskih sredstev po PIP
in ZUP (Polona Kovač) – 39/6–8//č
Postopek (so)financiranja raziskovalne dejavnosti iz državnega
proračuna (Dubravka Krneta) – 40-41/8–11/odm
Širjenje subjektivnih meja pravnomočnosti – predhodna odločitev
v upravnem postopku – načelo kontradiktornosti –
46/21–23/sp
Vpliv novega odloka na že izdane odločbe (Polona Kovač) –
47/20/vo
Upravno-procesne dileme o rabi ZUP (Erik Kerševan) –
48/30-31/prik

upravni spor
Različni kriteriji za povrnitev stroškov postopka – 1/24-25/sp
Končno upravni spor v javnih naročilih? (Aleksij Mužina) –
3-4/16-17/č
Izvrševanje začasnih odredb v upravnem sporu (Tadeja Zima
Jenull) – 6-7/II–VII/pril
Javna kritika sodnih odločb (Boštjan Zalar) – 9/6–8/č
Nekaj postopkovnih dilem pri odločanju v socialnih sporih (Aleksandra Hočevar Vinski) – 16-17/6–9/č
Ali zmotno pravno mnenje Upravnega sodišča veže upravni
organ pri njegovem odločanju (Aleš Vehar) – 19/14-15/odm
Vpliv novega odloka na že izdane odločbe (Polona Kovač) –
47/20/vo

upravno pravo
glej tudi javno dobro, lokalna samouprava, pravo varstva okolja,
upravno procesno pravo in urejanje prostora
Nemo propheta in patria? (Marko Pavliha) – 2/20/č
Kaj nas čaka na področju transparentnosti – kje smo in kam
gremo? (Kristina Kotnik Šumah) – 5/13-14/č
Zloraba pravice dostopa do informacij javnega značaja (Jasna
Rupnik) – 6-7/8-9/č
Pogled na pravno problematiko nevarnih psov (Igor Vuksanović)
– 8/9-10/č
Lizbonska pogodba – pogled na spremembe z zornega kota
države (Rajko Knez) – 12/19–21/č
Novosti sekundarne zakonodaje EU na področju energetike in
slovensko pravo (Rajko Pirnat) – 12/21–23/č
Univerzalno pravno nasledstvo pri statusnih preoblikovanjih
gospodarskih družb (Simon Žgavec) – 24-25/8–11/č
Pravilni zapis osebnih imen – predlog za spremembo (Bojana
Zadravec) – 33/16–18/č
Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (1.)
(Miha Turk) – 35/17-18/č
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Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (2.)
(Miha Turk) – 36/19-20/č
Sklenitev zakonske zveze in dokumenti (Bojana Zadravec) –
37/18–20/č
Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč (Gregor Verbajs) –
38/15-16/č
Pravno varstvo pri sofinanciranju iz proračunskih sredstev po PIP
in ZUP (Polona Kovač) – 39/6–8//č
Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč (Janč Ljubimski) – 40-41/16-18/č
Trnova pot do nadomestne vinjete (Jasna Hojnik) – 42/13-14/č
Bližnjica skozi birokracijo (Irena Vovk) – 43/38/prik
Način financiranja verskih skupnosti – med popolno avtonomijo
in državno podporo (Jaka Pengov) – 44/18-19/č
Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja vsebuje pravico do izbire priimka (Nana Weber) – 46/24-25/sp
Pravna narava aktov v izbirnem postopku članov Komisije za preprečevanje korupcije (Polona Kovač) – 47/13–15/č

upravno procesno pravo
glej upravni postopek in upravni spor

urejanje prostora
ZGO-1, ZUreP-1 in ZPNačrt-1 s komentarjem (Matjaž Tratnik) –
21/30-31/prik
Popolna informatizacija zemljiške knjige (Irena Vovk) – 23/28/por
Opremljanje stavbnih zemljišč (Adrijana Viler Kovačič) –
29-30/38-39/prik
Nedopusten poseg v lastninsko pravo – 40-41/26/sp
Dejanska razlastitev – višina odškodnine in izboljšave nepremičnine – 45/22–25/sp
Dejanska razlastitev – pristojnost nepravdnega sodišča za odločanje o odškodninskih zahtevkih razlastitvenih zavezancev –
odškodninska odgovornost po OZ – 47/21–24/sp
OneGeology-Europe (Irena Vovk) – 47/38/prik

ustavno pravo
glej tudi ustavno sodstvo
Dezorientiranost dela pravne stroke ob krizi ustavnega sojenja
(Matevž Krivic) – 1/II–VIII/pril
Društvo za ustavno pravo Slovenije 1986 (Irena Vovk) –
2/38/prik
»Krepitev pravne države« po osnutku sprememb Ustave RS
(Nataša Pirc Musar) – 3-4/10-11/č
Ustava je mrtva, živela ustava! (Natali Gak) – 3-4/29-30/por
Principles of European Constitutional Law (Irena vovk) –
5/30/prik
Nezavezujoče: Predsednik kot protiustavni element ZRTV?
(Andraž Teršek) – 5/33/č
Habermas, Foucault, Žižek ... ustavne spremembe (Boštjan Zalar)
– 8/II–VII/pril
Z obrobja postave: Kovina z bolšjega trga? (Tomaž Pavčnik) –
8/33/č
Interpelacije, preiskovalne komisije in še kaj (Miro Cerar) –
9/3/uv
Paragraf: Šola prava (Alenka Leskovic) – 10/33/č
Poskus pravnopolitične analize predloga ustavne obtožbe (Ljubo
Bavcon) – 11/6–8/č
Pobuda za presojo ustavnosti v roke strank (Jan Jeram) –
11/28-29/por
Ustavna demokracija in vladavina prava – ustavnopravni eseji
(Matija Žgur) – 11/30-31/prik
Nezavezujoče: (Ustavno)pravno puhličarstvo (Andraž Teršek) –
11/32/č
Constitutio (in)certa (Marijan Pavčnik) – 13/3/uv
Reforma Ustavnega sodišča in varstvo človekovih pravic (Marko
Bošnjak) – 13/6–9/č
Odločba Ustavnega sodišča brez (razumnih) razlogov o razveljavitvi (Danilo Ukmar) – 13/15-16/č
Test sorazmernosti na primeru odločbe Ustavnega sodišča
(Mojca Zadravec) – 16-17/12–14/č
Zatiskanje oči pred realnostjo (Matevž Krivic) – 16-17/14-15/odm
Ustavne spremembe v sodnem slogu (Marta Dominika Jelačin) –
19/12-13/č
Kritika odločitve Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu s
Hrvaško (Matevž Krivic) – 19/II–VI/pril
Kaznovalna funkcija odškodnin in Ustava (Igor Vuksanović) –
20/11-12/č
Nezavezujoče: Nesuverene razlage suverenosti (Andraž Teršek) –
22/33/č

U

Napad na sodnika – napad na pravno državo! (Janja Roblek) –
28/3/uv
Diferenciacija višine globe glede na premoženjsko stanje (Igor
Vuksanović) – 39/8-9/č
Ustavna sredstva parlamentarne opozicije (Natali Gak) –
43/18-19/por
Človekove pravice in ustavna demokracija (Igor Kaučič) –
43/29–31/prik
Občina Ankaran: Državni zbor in Državni svet nista kršila Ustave
(Ivan Kristan) – 44/15-16/č
EU Constitutional Law – An Introduction (Irena Vovk) –
45/30/prik
Nerazumne rešitve preprečevanja dela na črno (Igor Vuksanović)
– 46/6-7/č
Evropsko ustavno pravo (Igor Kaučič) – 46/30-31/prik
Ustavo je treba jemati resno (Rok Čeferin) – 49-50/13-14/č

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Dezorientiranost dela pravne stroke ob krizi ustavnega sojenja
(Matevž Krivic) – 1/II–VIII/pril
Nadaljevanje prekinjenih in odloženih postopkov za imetnike deviznih vlog – 1/23/sp
Varstvo pred individualnim znižanjem plač za funkcionarje varuha
človekovih pravic – 1/23/sp
Izrekanje sodbe po vloženem ugovoru – 1/23-24/sp
Odmori in čas razpoložljivosti za mobilne delavce – 1/24/sp
Različni kriteriji za povrnitev stroškov postopka – 1/24-25/sp
Pravica do pritožbe – 1/25/sp
»Krepitev pravne države« po osnutku sprememb Ustave RS
(Nataša Pirc Musar) – 3-4/10-11/č
Usodni trikotnik (Ciril Ribičič) – 5/3/uv
Znižanje dodatka za delovno dobo – 5/22/sp
Predsednik Komisije kot izvajalec pristojnosti organa ne more
imeti več pravic ali drugačne pravice kot sam organ –
5/22/sp
Pravica do predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu –
8/20-21/sp
Potek glavne obravnave – 8/21/sp
Presoja medsebojne skladnosti dveh zakonov – 9/22/sp
Ustavno sodišče RS – kaj je onkraj meja pravne države? (Blaž
Kovač) – 10/16-17/č
Določitev plačnih razredov in nazivov – 10/21/sp
Pravica do sodnega varstva – 10/21/sp
Tek čez ovire izbrisa (Neža Kogovšek) – 11/3/uv
Interes za pobudo po ZUstS (Irena Polak Remškar) –
11/11-12/odm
Constitutio (in)certa (Marijan Pavčnik) – 13/3/uv
Reforma Ustavnega sodišča in varstvo človekovih pravic (Marko
Bošnjak) – 13/6–9/č
Odločba Ustavnega sodišča brez (razumnih) razlogov o razveljavitvi (Danilo Ukmar) – 13/15-16/č
Invalidnost III. kategorije – 13/23-24/sp
Arbitražni sporazum ne določa poteka mej – 13/24/sp
ZVPSBNO: kje smo, kam gremo? (Zoran Skubic) – 15/12-13/č
Odločanje o priporu – 15/24/sp
Sojenje brez nepotrebnega odlašanja – 15/24/sp
Priznanje tuje arbitražne odločbe – obstoj arbitražnega sporazuma – 15/25–28/sp
Test sorazmernosti na primeru odločbe Ustavnega sodišča
(Mojca Zadravec) – 16-17/12–14/č
Zatiskanje oči pred realnostjo (Matevž Krivic) – 16-17/14-15/odm
Spremembe ureditve dodatkov k plači – 16-17/28/sp
Nezavezujoče: Res le »instrukcijska« in »nepomembna« določba?
(Andraž Teršek) – 16-17/41/č
Evropska komisija zahteva spremembe v zdravstvenem zavarovanju (Jaka Slokan) – 18/8–10/č
Še o ZVPSBNO (Metoda Orehar Ivanc) – 18/13-14/odm
Prenizke pristojbine – 18/21/sp
Dedovanje premoženja osebe – povračilo socialne pomoči –
18/21/sp
Pogoj za pridobitev licence – 18/21-22/sp
Pristojnosti Notarske zbornice – imenovanje notarjev –
18/22-23/sp
Ustavne spremembe v sodnem slogu (Marta Dominika Jelačin) –
19/12-13/č
Zahteva po obrazloženi sodni odločbi – 19/20/sp
Kritika odločitve Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu s
Hrvaško (Matevž Krivic) – 19/II–VI/pril
Prenehanje funkcije in razrešitev državnega tožilca – 20/20/sp
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Devizne hranilne vloge v luči odločbe Ustavnega sodišča (Mateja
Grašek) – 21/11-12/č
Plečnikove tržnice – 21/20/sp
Občinski predpisi ne smejo biti v neskladju z zakoni – 21/20/sp
Ločenost države in verskih skupnosti – 23/20–22/sp
Pristojnosti države in lokalnih skupnosti – 24-25/27/sp
Nerazumljiva ali nepopolna vloga – 24-25/27-28/sp
Izostanek strank z naroka – 24-25/28-29/sp
Privilegirano obravnavanje socialnih zavodov – 24-25/29/sp
Dilema o zakonodajni ali sodni ustvarjalnosti (Peter Pavlin) –
26/10-11/odm
Opravljanje dežurne službe nad 50 leti – 26/20/sp
Zavrženje nepopolne pritožbe in vnaprejšnje opozorilo –
26/20/sp
Dodatek za stalnost – 26/20/sp
Referenduma ne bo – 26/20-21/sp
Različni kriteriji za delitev premoženja – 27/21/sp
Mirovanje pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost –
27/21/sp
Rok za izdajo odločbe – 27/21/sp
Ustreznost določitve načina zastopanosti – 27/21/sp
Neplačevanje prispevkov s strani delodajalcev – 28/20/sp
Arbitražni sporazum: opozorilo Ustavnega sodišča kot poziv k
dekonstitucionalizaciji državnih mej (Sebastian Nerad) –
28/II–VI/pril
Stanje je nevzdržno (Irena Vovk) – 28/28-29/por
Pravna praznina in protiustavna pravna praznina (Sebastian
Nerad) – 29-30/6–8/odm
Premalo o sorazmernosti (Jernej Letnar Černič) – 29-30/8–10/č
Ali država z dodatno obdavčitvijo članov poslovodstva in nadzornih organov krši Ustavo (Jure Mercina) – 31-32/15-16/č
Razlikovanje glede plačila prispevkov delavcev – 31-32/24/sp
Delavci v Zavodu – 31-32/24/sp
Arbitražni sporazum se lahko začne izvrševati – 35/20/sp
Zadržanje lokalnih volitev v Kopru in Trebnjem – 35/20/sp
Zaznamba razlastitvenega postopka – 40-41/26/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravo – 40-41/26/sp
Mehanizmi varstva človekovih pravic (Natali Gak) – 42/18/por
Omejitev avtorske pravice – 42/23/sp
Romski predstavnik v občinskem svetu – 42/23/sp
Arbitražni sporazum – 42/23/sp
Ustavno sodišče še drugič potrdilo ustavnost Arbitražnega sporazuma (Jernej Letnar Černič) – 44/20-21/č
Pravica do popravka – 44/23/sp
Degradiranje Ustavnega sodišča z malopomembnimi vprašanji je
nesprejemljivo (Ernest Petrič) – 47/3/uv
Ustanovitev občin Ankaran in Mirna – 48/20/sp

ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
Dezorientiranost dela pravne stroke ob krizi ustavnega sojenja
(Matevž Krivic) – 1/II–VIII/pril
Habermas, Foucault, Žižek ... ustavne spremembe (Boštjan Zalar)
– 8/II–VII/pril
Ustavna demokracija in vladavina prava – ustavnopravni eseji
(Matija Žgur) – 11/30-31/prik
Človekove pravice in ustavna demokracija (Igor Kaučič) –
43/29–31/prik

V

Alternative (Hinko Jenull) – 39/3/uv
Izgon državljana EU iz države njegovega prebivališča zaradi
javne varnosti (Maja Smrkolj) – 47/26-27/sp

varstvo konkurence
glej konkurenčno pravo

varstvo okolja
glej pravo varstva okolja

varstvo osebnih podatkov
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Pravica do zasebnosti v medicini (Alenka Jerše) – 9/30-31/prik
Kontrola bolniškega staleža (Nataša Belopavlovič) – 10/20/vo
Kompatibilnost slovenske zakonodaje s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede hrambe podatkov (Anže Erbežnik) –
11/15-16/č
Popolnoma samostojni informacijski pooblaščenci (Katarina Vatovec) – 11/26-27/sp
Posredovanje osebnih podatkov o diplomantih (Irena Vovk) –
6-7/31/mo
Data Protection in a Profiled World (Irena Vovk) – 13/30/prik
Preizkus odpornosti na krajo identitete (Irena Vovk) –
16-17/46/prik
Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične
osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne
obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov
po ZDavP-2 ali zakonu o obdavčenju – 21/II-III/erar
Obdelava osebnih podatkov v gradivih delovnih teles Državnega
zbora (Rosana Lemut Strle) – 22/20/vo
Podatek o poslancu, ki mu je znižana plača (Rosana Lemut
Strle) – 23/20/vo
Pridobivanje podatkov o dolžniku v izvršilnem postopku – pravna
podlaga (Martina Horvat) – 24-25/16-17/č
Razmerje med transparentnostjo evropske uprave in varstvom
osebnih podatkov (Maja Smrkolj) – 27/27-28/sp
Google Street View v Sloveniji (Irena Vovk) – 39/32/por
Objava na spletnem socialnem omrežju Facebook in v medijih
(Benjamin Lesjak) – 42/9-10/č
(Ne)omejenost odvetnikove pravice do pridobivanja osebnih
podatkov (Anže Ogrinc) – 43/6-7/č
Še o varstvu osebnih podatkov pri objavah na spletu (Nataša
Pirc Musar) – 45/10-11/odm
V iskanju ravnotežja med varstvom osebnih podatkov in načelom
preglednosti (Katarina Vatovec) – 45/26-27/sp
Načelo sorazmernosti in javnost osebnih podatkov (Staša Curk)
– 49-50/14/č
Varovanje osebnih podatkov (Nataša Belopavlovič) – 49-50/23/vo

varstvo potrošnikov
glej potrošniki

Varuh človekovih pravic
Varstvo pred individualnim znižanjem plač za funkcionarje varuha
človekovih pravic – 1/23/sp
Pro bono delo kot dopolnitev sistema BPP (Neža Kogovšek) –
26/27-28/por
Pravna in socialna država? (Matjaž Hanžek) – 33/3/uv
Otrokove pravice (Irena Vovk) – 48/38/prik

Velika Britanija
varnost
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Letališki varnostni screening (Aleš Završnik) – 3-4/3/uv
Določitev hitrosti smučanja je sporna (Tanja Marušič) –
3-4/14–16/č
Pogoj za pridobitev licence – 18/21-22/sp
Novela ZVZD (Irena Vovk) – 28/32/por
Nadzorstvena družba: kdo še potrebuje fantastiko? (Aleš Završnik) – 34/3/uv
Zakon o varnosti cestnega prometa je preteklost (Ljubo Zajc) –
35/3/uv
Zakon o pravilih cestnega prometa (Brigita Miklavc) –
35/V–VII/pril
Zakon o cestah kot odgovor na sistemska vprašanja (Damijan
Leskovšek) – 35/VII–X/pril
Zakon o voznikih – bistven poudarek na preventivi (Dušan
Vučko) – 35/X–XII/pril
ZP-1G (Irena Vovk) – 38/32/por

When Children Kill Children – Penal Populism and Political Culture (Irena Vovk) – 2/30/prik
Terorizem ne opravičuje »teroriziranja« zasebnosti (Andreja Tratnik) – 6-7/36-37/sp
Življenje ali državna suverenost? (Andreja Tratnik) – 12/59-60/sp
Finančne spodbude zdravnikom za predpisovanje cenejših zdravil
(Katarina Vatovec) – 18/24-25/sp
Nov udarec spletnemu piratstvu (Aleš Kaluža) – 20/15-16/č
Do zdaj le tri sodbe (Ana Vlahek) – 29-30/17-18/odm
Različno obravnavanje na podlagi spolne usmerjenosti (Nana
Weber) – 39/23-24/sp

vera
Jehovove priče prepovedane (Dominika Švarc) – 1/28/sp
Korupcija pri sofinanciranju verske skupnosti (Natalija Ulaga) –
16-17/31/mo
Ločenost države in verskih skupnosti – 23/20–22/sp
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Tudi prisega osvobojena verskih in drugih omejitev (Andreja Tratnik) – 26/26-27/sp
Ocena iz verouka lahko diskriminira (Jan Jeram) – 28/25/sp
The Spirit of Hindu Law (Irena Vovk) – 33/30/prik
Honour, Violence, Women and Islam (Irena Vovk) – 34/30/prik
Način financiranja verskih skupnosti – med popolno avtonomijo
in državno podporo (Jaka Pengov) – 44/18-19/č
Države niso dolžne priznavati cerkvenih porok (Nana Weber) –
45/25-26/sp

Vlada Republike Slovenije
Veš, premier, svoj dolg? (Matija Žgur) – 5/10-11/č
In flagranti: Oblast političnega pravoznanstva (Hinko Jenull) –
18/33/č
Pravno varstvo pri sofinanciranju iz proračunskih sredstev po PIP
in ZUP (Polona Kovač) – 39/6–8//č
Politični udarec izbrisanim (Blaž Kovač) – 39/12-13/č
Smeri razvoja javnega sektorja: izhodna strategija Vlade RS in
javno pravo (Andreja Tratnik) – 43/18/por
Ustavna sredstva parlamentarne opozicije (Natali Gak) –
43/18-19/por
Novo spletišče Vlade (Irena Vovk) – 45/38/prik

vodno pravo
Težave pri pridobitvi vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno
vodo (Adrijana Viler Kovačič) – 13/17–19/č
Kopanje in zadrževanje na priobalnih zemljiščih (Adrijana Viler
Kovačič) – 34/21-22/vo

vojska
Prenehanje delovnega razmerja poklicnega pripadnika Slovenske
vojske zaradi varnostnega zadržka – 20/20–23/sp
Upravičenost odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neustrezne
izobrazbe vojaške osebe – podčastnik – 21/21-22/sp
Potrditev obstoja nemednarodnega oboroženega spopada v
Makedoniji (Dominika Švarc) – 24-25/33-34/sp
Vojna in mir: Mujo in njegova lastninska pravica (Andraž Teršek)
– 28/16–18/č
Pravica do starševskega dopusta pripada tudi moškim (Nana
Weber) – 44/25-26/sp

volitve
Vnovič o pravnih izzivih volitev romskih svetnikov (Blaž Kovač) –
8/18-19/č
Vrednost odvzetega glasu na volitvah (Jurij Toplak, Tadej Dubrovnik) – 21/13/č
Manično depresivni (pasivno) volilno nesposobni? (Andreja Tratnik) – 23/27/sp
Zadržanje lokalnih volitev v Kopru in Trebnjem – 35/20/sp
Obdavčitev nadomestil članom občinske volilne komisije –
40-41/IV/erar
Lokalne volitve 2010 – 40-41/IV/erar
Institutional Design and Voting Power in the European Union
(Irena Vovk) – 43/30/prik
V prihodnje tudi volitve po pošti?! (Tadej Dubrovnik, Saša
Zagorc) – 45/14-15/č
Tajnost in svoboda volitev v dobi informatizacije (Žiga Dolhar) –
46/16–18/č

vrednostni papirji
Pravica do sodnega varstva – 10/21/sp
Izolacija slovenskega kapitalskega trga (Matej Tomažin) –
12/66/č
Kozje molitvice: za špekulante ali za Grčijo? (Sandi Kodrič) –
19/34/č
Lombardni krediti – dolžnost prodaje zastavljenih sredstev v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca
(Aleš Maček) – 23/9–11/č
Delniške opcije (Luigi Varanelli) – 26/30-31/prik
Načelo neodvisnosti centralne banke v evrskem območju na preizkušnji? (Meta Ahtik) – 29-30/15-16/č
Poročanje nejavnih delniških družb na podlagi ZTFI (Aleksander
Mavko) – 31-32/18–20/č
Pojasnilo v zvezi s 25. členom ZDDPO-2 (pojem druge oblike
organiziranja) – 38/IV/erar
Preprosto so plačali preveč (Robert Kleindienst) – 38/34/č
Finančna zavarovanja (Natali Gak) – 42/18-19/por
Finančna zavarovanja (Natali Gak) – 44/32/por
Likvidnostni val (Matej Tomažin) – 44/34/č

V

Forfetiranje in klavzula »brez regresa« (Miran Jus) – 46/18-19/č
Pojasnilo glede načina obdavčitve obveznic SOS2E po 1. juliju
2010 – 47/III/erar
Razvoj slovenskega kapitalskega trga (Matej Tomažin) – 47/34/č

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Dogovor o umiku tožbe v sodni poravnavi – izpolnitev obveznosti
– 3-4/21–23/sp
Odškodninska odgovornost države zaradi opustitve zaznambe
začasne odredbe o prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnine – 3-4/23–26/sp
Pravica do zdravega življenjskega okolja – povrnitev škode zaradi prekomernega smradu – 5/22–26/sp
Ugasnitev zavarovane terjatve – neizbrisana hipoteka –
5/26-27/sp
Ugotovitev ničnosti izjave o priznanju očetovstva – nujno sosporništvo – 6-7/27–29/sp
Pravica do popravka obvestila – 6-7/30-31/sp
Delitev skupnega premoženja – poslovni delež – 6-7/31–33/sp
Osnova za odmero odpravnine delavcu invalidu – delo s krajšim
delovnim časom – 8/22–24/sp
Izpolnitev obveznosti iz sodne poravnave – dogovor o umiku
tožbe – 9/22–25/sp
Zloraba znamenj za pomoč in za nevarnost – obstoj prekrška –
10/21-22/sp
Izpodbijanje arbitražne odločbe – 11/22–25/sp
Odreditev pripora – begosumnost – 12/47/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca –
12/48-49/sp
Osnova za odmero odpravnine delavcu invalidu – nadomestilo
zaradi manjše plače na drugem ustreznem delovnem mestu
– 12/49-50/sp
Delitev skupnega premoženja – 12/51-52/sp
Odvzem pravice do stikov z otrokom – koristi otroka –
12/52–54/sp
In flagranti: Kako je Vrhovno sodišče ustavilo pohujšanje (Hinko
Jenull) – 12/65/č
Spregledano načelo v načelnem pravnem mnenju (Aleš Novak)
– 13/II–VIII/pril
Postopek zaradi prekrška – ne bis in idem – 13/25/sp
Zamudne obresti od odškodninskih terjatev in upoštevanje delnih
plačil (Danilo Ukmar) – 14/II–VIII/pril
Osebne premoženjske pravice – prenosljivost zapadlih zneskov
rente – 14/23-24/sp
Sprejem v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda brez
privolitve – 14/24–26/sp
Pravica do materialne obrambe – seznanitev z izvedenskim mnenjem – 15/24-25/sp
Predhodna odredba – terjatev, izkazana s sklepom o izvršbi na
podlagi menice – nevarnost – 16-17/28-29/sp
Medicinska napaka – odgovornost zdravstvene ustanove –
16-17/29-30/sp
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – odgovornost za
hujšo posledico – 16-17/30–33/sp
Odškodninska odgovornost upravljavca javnega dobra – pik
kače – 19/20/sp
Zastaranje pogodbene odškodninske terjatve – 19/20-21/sp
Sprememba obtožnice – 19/21–24/sp
Vezanost strank na vsebino sklepa o napotitvi na pravdo – pridobitev lastninske pravice na vozilu – 19/24–26/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga –
20/20/sp
Prenehanje delovnega razmerja poklicnega pripadnika Slovenske
vojske zaradi varnostnega zadržka – 20/20–23/sp
Vožnja kolesa pod vplivom alkohola – kazenske točke –
20/23–25/sp
Sodna veja oblasti brez vrha (Erik Kerševan) – 21/3/uv
Predhodna odredba – domača sodna odločba – 21/20-21/sp
Upravičenost odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neustrezne
izobrazbe vojaške osebe – podčastnik – 21/21-22/sp
Povzročitev škode v prometni nesreči – uporaba tujega prava –
Haaška konvencija – 21/22–25/sp
Kaznivo dejanje grdega ravnanja – 21/25/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca –
prekluzivnost objektivnega roka – 22/21/sp
Varnostni ukrepi obveznega psihiatričnega zdravljenja neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev kaznivih dejanj
– razlaga 376. člena KZ-1 – 22/21–25/sp
Plače sodnikov – plačilo razlike plače – 23/22–24/sp
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Sklep o izvršbi – denarna kazen zaradi onemogočanja stikov z
otrokom – 24-25/29–32/sp
Prikrajšanje nujnega deleža – izplačilo nujnega deleža v denarju
– 26/21-22/sp
Alenka Jelenc Puklavec: Ustanavljanje specializiranih oddelkov ni
dobra zamisel (Irena Vovk) – 26/28-29/int
Izgubljeni zaslužek – kapitalizirana renta – 27/22-23/sp
Odreditev pripora zaradi izmikanja glavni obravnavi v skrajšanem
postopku – obrazložitev utemeljenega suma – 28/20-21/sp
Prenehanje delovnega razmerja invalidu – 28/21-22/sp
Omejitev višine regresa zavarovalnice z ZOZP-A – prepoved
povratne veljave zakona – 28/22–24/sp
Stroški izvršilnega postopka – načelo uspeha v sporu –
29-30/30/sp
Lastninska pravica tujca na nepremičnini – državljanstvo zunajzakonskega partnerja ob delitvi skupnega premoženja –
29-30/31-32/sp
Osebna vročitev – vročanje v poštni predal odvetnika –
29-30/32–34/sp
Pripoznava dolga – razlaga poravnalne ponudbe zavarovalnice –
31-32/25/sp
Nepopolna tožba – postopek po ugovoru zoper sklep na podlagi verodostojne listine – navajanje odločilnih dejstev –
31-32/25-26/sp
Višina plače javnega uslužbenca – 31-32/27–29/sp
Odškodnina zaradi okrnitve ugleda ali dobrega imena pravne
osebe – 33/22/sp
Spori iz razmerij med starši in otroki – zastopanje otroka – stiki
z otrokom – 33/23-24/sp
Pridobitev stvarne služnosti – 34/22-23/sp
Dovoljenost revizije v izvršilnem postopku – enakost pred zakonom – 34/23–26/sp
Sklep o odreditvi pripora – pristojnosti zunajobravnavnega senata ob reševanju pritožbe – 35/20/sp
Roki, določeni v urah – pritožba zoper sklep o odreditvi pripora
– 35/21-22/sp
Pravica do nepristranskega sojenja – izločitev sodnika –
36/21–23/sp
Še o rokih, določenih v urah – pritožba zoper sklep o odreditvi
pripora – 36/24-25/sp
Nedovoljen dokaz – izjava privilegirane priče, dana zunaj kazenskega postopka – 37/21-22/sp
Kaznivo dejanje ponarejanja znamenj za zaznamovanje blaga,
mer in uteži – blagovna znamka – 37/22–24/sp
Nedopustnost izvršbe na nepremičnino – skupna lastnina zakoncev – 38/23–26/sp
Kaznivo dejanje grdega ravnanja – KZ-1 – kaznivo dejanje ogrožanja varnosti – 38/26/sp
Pogodbene obresti – razlaga pogodbe – 39/21-22/sp
Otrok pred sodiščem (Irena Vovk) – 39/31/prik
Priznanje pravice do delne invalidske pokojnine – delo s krajšim
delovnim časom – 40-41/26-27/sp
Zahtevek zapustnikovega potomca do izločitve dela zapustnikovega premoženja – pravnomočnost sklepa o dedovanju –
40-41/27-28/sp
Pojem proizvodnje mamil po KZ – hišna preiskava – pravica do
sodnega varstva – 40-41/28–31/sp
Dovoljenost revizije – novo pooblastilo odvetniku – 42/23–25/sp
Pristojnost za odločanje o predlogu za izdajo začasne odredbe,
kadar sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine še ni
pravnomočen – 42/25-26/sp
Izbira pr(a)vega (Vesna Bergant Rakočević) – 43/3/uv
Materialno procesno vodstvo – razpravno načelo – 43/23-24/sp
Razveza pogodbe – kondikcija – 44/23–25/sp
Dejanska razlastitev – višina odškodnine in izboljšave nepremičnine – 45/22–25/sp
Širjenje subjektivnih meja pravnomočnosti – predhodna odločitev
v upravnem postopku – načelo kontradiktornosti –
46/21–23/sp
Primer Masleša – renesansa humanizma? (Dragan Petrovec) –
47/6/č
Dejanska razlastitev – pristojnost nepravdnega sodišča za odločanje o odškodninskih zahtevkih razlastitvenih zavezancev –
odškodninska odgovornost po OZ – 47/21–24/sp
In flagranti: Strel v čelo (Hinko Jenull) – 47/33/č
Odškodninska odgovornost države – izbrisani – zastaranje
odškodninske terjatve – 48/20–23/sp
Za enotnost sodne prakse (Branko Masleša) – 49-50/3/uv
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Odškodninska odgovornost države za neupravičeno obsodbo –
povrnitev stroškov kazenskega postopka – neupravičena pridobitev – 49-50/24-25/sp
Preužitkarska pogodba – smrt prevzemnika – dedovanje prevzemnikovih obveznosti – 49-50/25–27/sp
Sprememba delodajalca – obveznosti prevzemnika in pravice
delavca – 49-50/27-28/sp
Odpoved pravici do odpravnine – 49-50/28–30/sp
Zavarovanje dostojanstva sodnikov in sodstva (Sodni svet RS) –
49-50/36/zap

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Mladoletnikom je treba pustiti upanje (Jan Jeram) – 21/28/sp
Široka razlaga starševskih pravic (Dominika Švarc) – 22/27/sp
(Ne)zasebnost na delovnem mestu po ameriško (Liljana Selinšek)
– 27/24-25/sp
Soobstoj gensko spremenjenih in drugih kmetijskih rastlin (Franci
Avsec, Primož Žerjav) – 33/27-28/sp

vročanje
Vročanje pravnim osebam, podjetnikom in odvetnikom (Aleš
Galič) – 5/II–VI/pril
Vročanje odvetnikom (Janez Tekavc) – 9/9-10/č
Še o vročanju odvetnikom in korektnosti (Aleš Galič) –
10/8-9/odm
Vročanje in druge pospešitve po ZPP (Irena Polak Remškar) –
10/10-11/odm
Osebna vročitev – vročanje v poštni predal odvetnika –
29-30/32–34/sp

vzročna zveza
Kaznivo dejanje opustitve pomoči: vprašanje posledice in vzročne zveze (Matjaž Ambrož) – 21/15-16/č

Z
zahteva za varstvo zakonitosti
glej pravna sredstva

zakonodaja
glej tudi zakonodajni postopek
Stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel (Franc Testen) –
1/6-7/odm
Paragraf: Zbogom, stari URL (Alenka Leskovic) – 15/33/č
Zakonodajna raba izraza kaznivo dejanje (Matjaž Ambrož) –
24-25/23-24/č
Dilema o zakonodajni ali sodni ustvarjalnosti (Peter Pavlin) –
26/10-11/odm
Je zakon lahko zanimiv za branje? (Marko Pavliha, Bogdana Herman) – 28/32/č
Lobiranje in lobisti – prihaja čas za prijavo (Simona Stanter) –
35/10-11/č
In flagranti: Skalpel, pendrek in redovalnica (Hinko Jenull) –
36/33/č
Ibi potest valere populus, ubi leges valent (Janez Kranjc) –
37/32/č
Kako pisati zakone (Jurij Žurej) – 38/3/uv
Zloraba prava (Irena Vovk) – 42/21/por

zakonodajni postopek
Tiha (resolucijska) voda bregove (neprava) dere (Albin Igličar) –
1/12-13/č
Quod vult cupiditas cogit, non quod decet (Janez Kranjc) –
18/32/č
Priprava predloga za sprejem zakonskih določb s kršitvijo dolžnega ravnanja in omogočanjem neupravičene koristi drugemu (Teja Žučko) – 31-32/27/mo
Ibi potest valere populus, ubi leges valent (Janez Kranjc) –
37/32/č
Kako pisati zakone (Jurij Žurej) – 38/3/uv

zamudna sodba
Neopravičen izostanek toženca z glavne obravnave –
6-7/II-III/pod

zasebnost
Letališki varnostni screening (Aleš Završnik) – 3-4/3/uv

PP kazalo-2010-c_OK:PPkazalo/05

1/10/11

1:36 PM

Page 43

pravna praksa – stvarno kazalo 2010

Terorizem ne opravičuje »teroriziranja« zasebnosti (Andreja Tratnik) – 6-7/36-37/sp
Problem dogmatične absolutizacije ekskluzije (Anže Erbežnik) –
9/17-18/č
Pravica do zasebnosti v medicini (Alenka Jerše) – 9/30-31/prik
Data Protection in a Profiled World (Irena Vovk) – 13/30/prik
Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov (Peter Merc)
– 14/6–8/č
Zasebnost kot družbena norma je vprašanje preteklosti (Nataša
Pirc Musar) – 16-17/3/uv
(Ne)potrebnost stranskih žrtev pri zakonitih posegih v
(tele)komunikacijsko zasebnost (Janez Žirovnik) – 23/18-19/č
(Ne)zasebnost na delovnem mestu po ameriško (Liljana Selinšek)
– 27/24-25/sp
Nadzorstvena družba: kdo še potrebuje fantastiko? (Aleš Završnik) – 34/3/uv
Sledenje z GPS-om »blažji« poseg v zasebnost (Andreja Tratnik)
– 37/25-26/sp
Google Street View v Sloveniji (Irena Vovk) – 39/32/por
Sodobne tehnologije v pravu EU: od pogodb do iger na srečo
(Andreja tratnik) – 42/19-20/por
Uvajanje inteligentnih videonadzornih rešitev (Irena Vovk) –
44/24/mo
Ali policija pozablja na sorazmernost? (Nataša Pirc Musar) –
46/3/uv

zavarovalništvo
Instrumenti finančnih zavarovanj in javna naročila (Miran Jus) –
2/II–V/pril
Dopolnilno delo in vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje
za javne uslužbence (Nataša Belopavlovič) – 6-7/26-27/vo
Izmenjava podatkov med zavarovalnicami (Irena Vovk) –
12/54/mo
Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Andraž Rangus) – 14/10-11/č
Prenova drugega stebra v senci podaljševanja delovne dobe
(Sandi Kodrič) – 15/34/č
Evropska komisija zahteva spremembe v zdravstvenem zavarovanju (Jaka Slokan) – 18/8–10/č
Prostovoljno zaklenjeni (Robert Kleindienst) – 24-25/42/č
Posredovanje prodajne pogodbe zavarovalnici (Irena Vovk) –
26/22/mo
Večkratno zavarovanje za isto nevarnost (Irena Vovk) –
26/22/mo
Omejitev višine regresa zavarovalnice z ZOZP-A – prepoved
povratne veljave zakona – 28/22–24/sp
Pripoznava dolga – razlaga poravnalne ponudbe zavarovalnice –
31-32/25/sp
Trg brez konkurence (Sandi Kodrič) – 35/30/č
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninski
reformi (Maja Golovrški) – 37/8–10/č
Pasti pri zavarovanju odgovornosti odvetnikov (Šime Ivanjko) –
38/6-7/č
Zavarovanje odgovornosti odvetnikov (Jernej Veberič) –
39/19-20/odm
Sistem priporočil pri trženju življenjskih zavarovanj (Irena Vovk) –
43/24/mo
Odkup police življenjskega zavarovanja (Maja Golovrški) –
45/17–19/č
Pridobitev zdravstvene dokumentacije s strani zavarovalnice
(Irena Vovk) – 46/22/mo
S spremembo Zakona o dohodnini nad negativne posledice
predčasne prekinitve pokojninskega zavarovanja – 46/I-II/pod

zavarovanje terjatev
glej hipoteka

zavodi
Postulacijska sposobnost Zavoda za revizijo v socialnih sporih
(Jerneja Pečnik Zadel) – 6-7/23-24/č
Nepravilno ravnanje javnega zavoda pri oddaji nepremičnine (Ferdinand Šteharnik) – 8/23/mo
Kršitev dolžnega ravnanja članov sveta javnega zavoda (Žarko
Stevanović) – 13/24/mo
Kršitev dolžnega ravnanja članov Sveta zavoda osnovne šole
(Teja Žučko) – 15/26/mo
Ravnanje uradnih oseb javnega zavoda pri izboru kandidata za
zaposlitev na zavodu (Teja Žučko) – 20/22/mo
Zakon o RTV – začetek kaosa v sistemu oseb javnega prava?
(Rado Bohinc) – 21/6–8/č

Z

Zakon o RTV (Irena Vovk) – 21/32/por
Korupcija pri imenovanju funkcionarja v svet javnega zavoda
(Natalija Ulaga) – 23/23/mo
Privilegirano obravnavanje socialnih zavodov – 24-25/29/sp
Zavod za zaposlovanje (Irena Vovk) – 26/38/prik
Delavci v Zavodu – 31-32/24/sp
Zavarovanca nikar! (Jaka Slokan) – 34/12–14/č
Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti – zagotavljanje
prehrane v vrtcu – 36/I/erar
Organizacija in status javne radiotelevizije (Jurij Žurej) –
47/II–VIII/pril

zbornice
glej tudi odvetništvo
Nedopustne lekcije Zdravniške zbornice (Andrej Pitako) –
13/19-20/č
Različni kriteriji za delitev premoženja – 27/21/sp
Slovenija privlačna za mednarodno gospodarsko arbitražo (Natali
Gak) – 44/29/por

zdravstveno zavarovanje
glej socialna varnost

zdravstvo
Starostne meje za gasilce in zobozdravnike (Katarina Vatovec) –
2/26-27/sp
Ravnanje odgovornih oseb v bolnišnici (Žarko Stevanović) –
3-4/24/mo
Posredovanje zdravstvene dokumentacije (Irena Vovk) –
3-4/26/mo
Maks Tajnikar: Amatersko razpravljanje o zdravstveni zakonodaji
(Irena Vovk) – 3-4/28-29/int
Delni vpogled (Irena Vovk) – 3-4/32/por
Sporna ureditev instituta imenovanega zdravnika (Jaka Slokan) –
6-7/12-13/č
Prosti pretok zdravstvenih storitev – končni sodni epilog (Anže
Erbežnik) – 8/15/č
Pravica do zasebnosti v medicini (Alenka Jerše) – 9/30-31/prik
Partnerski dialog v zdravstvu (Jaka Slokan) – 10/6–8/č
Prodaja zdravil brez dovoljenja za njihov promet (Ferdinand Šteharnik) – 11/23/mo
Posredovanje dokumentacije protikorupcijski komisiji (Irena Vovk)
– 11/24/mo
Posredovanje dokumentacije zdravniški zbornici (Irena Vovk) –
12/53/mo
Obveznost naznanitve suma storitve kaznivega dejanja (Irena
Vovk) – 12/53-54/mo
Nedopustne lekcije Zdravniške zbornice (Andrej Pitako) –
13/19-20/č
Odgovornost v zdravstvu (Natali Gak) – 13/29/por
Sprejem v varovani oddelek socialno-varstvenega zavoda brez
privolitve – 14/24–26/sp
Zaračunavanje fotokopij zdravstvene dokumentacije (Irena Vovk)
– 14/26/mo
V pravdi uporabljeni izvidi (Irena Vovk) – 15/28/mo
Medicinska napaka – odgovornost zdravstvene ustanove –
16-17/29-30/sp
Finančne spodbude zdravnikom za predpisovanje cenejših zdravil
(Katarina Vatovec) – 18/24-25/sp
Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic (Irena Vovk) –
19/25/mo
Mater (non) semper certa est ... (Andreja Tratnik) – 19/28-29/sp
Zakon o duševnem zdravju in njegovo izvajanje v praksi (Urška
Klakočar, Nadja Podobnik Oblak) – 20/II–VII/pril
Posredovanje psihiatričnih izvidov osebnemu zdravniku (Irena
Vovk) – 21/24/mo
Forenzična bolnišnica (Barbara Nerat) – 23/II–VIII/pril
In flagranti: Nov pravilnik za večjo pravičnost (Hinko Jenull) –
23/33/č
Opravljanje dežurne službe nad 50 leti – 26/20/sp
Prekinitev umetnega ohranjanja pri življenju na podlagi vnaprej
izražene volje bolnika (Dominika Švarc) – 27/25/sp
Custodit vitam, qui custodit sanitatem (Janez Kranjc) –
29-30/40/č
Javnost plač koncesionarjev, ki izvajajo javno službo (Irena vovk)
– 37/24/mo
Javni iskalnik zdravnikov in zobozdravnikov (Irena Vovk) –
37/38/prik
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Z

Uveljavljanje pravice do zdravila (Jaka Slokan) – 40-41/12–14/č
Vpogled v zdravstveno dokumentacijo – kljub izrecni prepovedi
pacienta (Irena Vovk) – 40-41/30/mo
Pridobitev zdravstvene dokumentacije s strani zavarovalnice
(Irena Vovk) – 46/22/mo
Videonadzor in snemanje komunikacij v bolnišnici (Irena Vovk) –
46/22-23/mo
Lažje do tujih zdravnikov (Irena Vovk) – 47/32/por

Združene države Amerike
glej tudi Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
In flagranti: Daleč je Amerika (Hinko Jenull) – 6-7/41/č
Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov (Peter Merc)
– 14/6–8/č
Zaščita patenta v ZDA (Gregor Maček) – 16-17/27/vo
Istospolne zakonske zveze v luči argumenta tradicije in starševstva (Nana Weber) – 35/24-25/sp
Še o (ne)resnici v sodni dvorani (Janko Marinko) – 44/14/odm
Law 101 – Everything You Need to Know About American Law
(Irena Vovk) – 44/30/prik

KAZALO 2010 – domače knjige

pravna praksa – stvarno kazalo 2010

Združeni narodi
glej Organizacija Združenih narodov

zemljišče
glej nepremičnine

zemljiška knjiga
Vestnost kupca in zemljiška knjiga (Jože Ilc) – 3-4/13-14/č
Odškodninska odgovornost države zaradi opustitve zaznambe
začasne odredbe o prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnine – 3-4/23–26/sp
Vnovič o prenosu hipoteke (Matjaž Tratnik) – 11/VII-VIII/pril
Številka parcele v referendumskem vprašanju (Irena Vovk) –
20/24/mo
Popolna informatizacija zemljiške knjige (Irena Vovk) – 23/28/por
Alenka Jelenc Puklavec: Ustanavljanje specializiranih oddelkov ni
dobra zamisel (Irena Vovk) – 26/28-29/int
Kaj prinaša predlog novele ZZK-1C (Marko Djinović, Polona Fink)
– 27/10–12/č
Hitrejše in varnejše poslovanje po noveli ZZK-1C (Miha Verčko)
– 29-30/11-12/odm

Nataša Samec: Delniške opcije – 26/30-31
Vlasta Jalušič: Zlo nemišljenja – 27/29
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Leonid Pitamic: Država – 1/30-31
Marijan Pavčnik (ur.): Misli brez roka trajanja – 2/29
Nevenka Kovačič: Prvih petnajst let notariata – 2/30-31
Maja Brkan: Pravne razsežnosti zunanje politike EU –
3-4/30-31
Aleš Završnik: Homo Criminalis – 5/30-31
Miro Cerar: Kako sem otrokom razložil demokracijo –
6-7/37-38
Albin Igličar: Pogledi sociologije prava – 6-7/38-39
Marijan Pavčnik (ur.): Pravna država – 8/30-31
Zana Krušič Maté: Pravica do zasebnosti v medicini –
9/30-31
Boštjan M. Zupančič: Prva od suhih krav – 10/30-31
Andraž Teršek: Ustavna demokracija in vladavina prava
– ustavnopravni eseji – 11/30-31
Vesna Rijavec in Andrej Ekart: Zakon o nepravdnem
postopku (ZNP) – neuradno prečiščeno besedilo z
uvodnimi pojasnili – 12/62-63
Matej Avbelj: Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti s komentarjem – 13/30-31
Nina Plavšak, Miha Juhart in Renato Vrenčur: Obligacijsko pravo: splošni del – 14/30-31
Vasilka Sancin, Dominika Švarc in Matjaž Ambrož: Mednarodno pravo oboroženih spopadov – 15/30-31
Martina Repas: Konkurenčno pravo v teoriji in praksi –
16-17/38-39
Katarina Vatovec, Matej Accetto, Matej Avbelj, Janja Hojnik in Maja Smrkolj: Lizbonska pogodba z uvodnimi
pojasnili – 18/30-31
Vesna Kranjc: Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev z uvodnimi pojasnili – 19/30-31
Saša Prelič in Jerneja Prostor: Evropska delniška družba
– 20/30-31
Janez Breznik (ur.) in Mojca Štritof - Brus (ur.): Zakon o
graditvi objektov (ZGO-1) s komentarjem, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) in Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) s komentarjem – 21/30-31
Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič: Evropski nalog
za prijetje in predajo – 22/30-31
Jaka Cepec, Tjaša Ivanc, Urška Kežmah in Matevž Rašković: Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o. – 23/30-31
Anjuta Bubnov Škoberne in Grega Strban: Pravo socialne varnosti – 24-25/38-39

Daniela Brečko: Recite mobingu NE – 27/30-31

Aleš Zalar, Bojana Jovin Hrastnik, Matija Damjan, Lojze
Ude, Špelca Mežnar in Ana Vlahek: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov s komentarjem, Zakon
o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah s komentarjem in Zakon o arbitraži s pojasnili – 28/30-31
Jože Dekleva, Luka Ivanič in Luka Štravs: Opremljanje
stavbnih zemljišč – 29-30/38-39
Gregor Virant in Polonca Kovač: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) z uvodnimi pojasnili – 33/30-31
Maja Potočnik: Formalno nepopolna ponudba v praksi
javnega naročanja – 34/30-31
Matjaž Tratnik: Stvarnopravni zakonik (SPZ) z uvodnimi
pojasnili – 35/26-27
Marijan Kocbek, Šime Ivanjko, Borut Bratina in Peter Podgorelec: Nadzorni sveti in upravni odbori – 36/30-31
Renata Salecl: Choice – 37/30-31
Luigi Varanelli: Predhodno odločanje v evropskem pravu
– 38/30-31
»Jan« gre na sodišče in »Jana« gre na sodišče – 39/31
Vesna Rijavec in Tomaž Keresteš: Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z novelo ZIZ-H z uvodnimi pojasnili –
40-41/38-39
Ciril Ribičič: Človekove pravice in ustavna demokracija
(Ustavni sodnik med negativnim in pozitivnim aktivizmom) – 43/29–31
Miran Jus: Bančne garancije in sorodni instrumenti financiranja trgovine – 44/30-31
Matjaž Ambrož: Zvestoba Normi in druge zgodbe –
45/30-31
Franc Grad: Evropsko ustavno pravo – Prvi del: Ustavno
pravo Evropske unije – 46/30-31
Ernest Petrič: Zunanja politika – 47/30-31
Polonca Kovač, Matjaž Remic in Tina Sever: Upravnoprocesne dileme o rabi ZUP – 48/30-31
Boris Jerman: Vprašanje logističnega prava –
49-50/38-39
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Zavrženje prve tožbe in vložitev nove v treh mesecih –
35/III/pod
Sprememba priimka v zemljiški knjigi (Irena Vovk) – 35/21/mo
Vpisi bodo cenejši (Irena Vovk) – 37/32/por
Javno dobro (Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur) – 38/II–VIII/pril
Veter harmonizacije mednarodnega civilnega procesnega prava
(Tjaša Ivanc, Urška Kežmah) – 39/28/por
Nedopusten poseg v lastninsko pravo – 40-41/26/sp
Pravni okvir informatizacije poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah
(po noveli ZZK-1C) (Andreja Tratnik) – 43/20/por
Vrstni red poplačila hipotekarnih upnikov – 48/II-III/pod

zgodovina
Še postscriptum (Marijan Pavčnik) – 1/21/odm
SIstory – Zgodovina Slovenije (Irena Vovk) – 22/38/prik
35 let Osimskega sporazuma (Natali Gak) – 48/27/por

Z–Ž

Prepoved gensko spremenjenih organizmov (Vladko Began) –
45/19-20/č
Academic Freedom and the Law – A Comparative Study (Irena
Vovk) – 49-50/38/prik

Zveza društev pravnikov Slovenije
glej tudi Dnevi slovenskih pravnikov 2010
Novo staro vodstvo zveze (Dean Zagorac) – 18/32/por
Prenapet lok razprav (Natali Gak) – 22/29/por
Priznanja in nagrade za leto 2010 – 40-41/6-7/por

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije
glej Dnevi slovenskih pravnikov 2010 in društva

Ž

znamka
glej industrijska lastnina

znanost
O akademski svobodi in pravilnem v pravu in pravni znanosti
(Maja Smrkolj) – 9/28/prik
(Proti)ustavnost in (ne)zakonitost postopkov javnih razpisov za
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti (Katja Triller Vrtovec)
– 27/II–VI/pril
Skupnost za znanstveno izobraževanje (Irena Vovk) – 33/38/prik
Ethical and Legal Requirements for Transnational Genetic
Research (Irena Vovk) – 35/26/prik
Postopek (so)financiranja raziskovalne dejavnosti iz državnega
proračuna (Dubravka Krneta) – 40-41/8–11/odm

KAZALO 2010 – spletne strani
Časovna banka – jaz tebi, ti njej ...:
<www.casovnabanka.si> – 1/38
Društvo za ustavno pravo Slovenije 1986:
<www.ustava.si> – 2/38
Eures – evropski portal za zaposlitveno mobilnost:
<http://ec.europa.eu/eures/> – 3-4/38
Zveza potrošnikov Slovenije: <www.zps.si> – 5/38
Društvo Prav-da: <www.prav-da.org> – 6-7/46
Ocenimo delodajalce: <www.delodajalci.eu> – 8/38
Primorski pravni center (Centro legale del Litorale):
<www.ppcenter.si> – 9/38
Mare liberum: <http://markopavliha.blog.siol.net/> –
10/38
Pravnica – portal študentov ljubljanske PF:
<http://pravnica.net> – 11/38
Društvo študentov PF Univerze v Mariboru:
<www.pravna.net> – 12/70
ePravna – portal študentov EPF v Novi Gorici:
<http://epravna.net/> – 13/38
Učinkovito reševanje težav na notranjem trgu:
<http://ec.europa.eu/solvit/> – 14/38
Ustanova Pustimo jim sanje:
<www.fundacija-danilaturka.org> – 15/38
Preizkus odpornosti na krajo identitete:
<http://idtyveri.info/id-theft/> – 16-17/46
Informacije za tujce: <www.infotujci.si> – 18/38
Plačani socialni prispevki: <http://edavki.durs.si> –
19/38
Holistična odvetniška pisarna: <http://hope.jurist.si/> –
20/38
Evropski carinski informacijski portal:
<http://ec.europa.eu/ecip> – 21/38
SIstory – Zgodovina Slovenije: <www.sistory.si> – 22/38
Sodstvo Republike Slovenije: <www.sodisce.si> – 23/38
Ocenite svojega profesorja: <http://profesorji.net> –
24-25/46

živali
Pogled na pravno problematiko nevarnih psov (Igor Vuksanović)
– 8/9-10/č
Javna kritika sodnih odločb (Boštjan Zalar) – 9/6–8/č
K javni kritiki sodnih odločb (Rajko Pirnat) – 11/13-14/odm
Javna kritika sodnih odločb in celostni sistem kakovosti v sodstvu (Boštjan Zalar) – 14/8-9/odm
Javna kritika sodnih odločb (k polemiki Zalar-Pirnat) (Matevž Krivic) – 15/8–10/odm
In flagranti: Oblast političnega pravoznanstva (Hinko Jenull) –
18/33/č
Koruptivno ravnanje uradnih oseb pri postopku vračanja psov
lastniku (Teja Žučko) – 22/22-23/mo

Zavod za zaposlovanje: <www.ess.gov.si> – 26/38
Evrovizija – vizija Evrope: <www.eurovizija.si> – 27/38
Javni vpogled v nepremičnine: <http://e-prostor.gov.si/>
– 28/38
Dedovanje v Evropi: <www.successions-europe.eu> –
29-30/46
Evropski portal e-pravosodje:
<https://e-justice.europa.eu> – 31-32/46
Skupnost za znanstveno izobraževanje:
<http://scientix.eu> – 33/38
Podjetniški portal: <www.podjetniski-portal.si> – 34/38
WikiLeaks: <http://wikileaks.org> – 35/34
Informacije o intelektualni lastnini:
<www.wipo.int/wipogold> – 36/38
Javni iskalnik zdravnikov in zobozdravnikov:
<www.zdravniskazbornica.si/iskalnik.asp> – 37/38
TED: <www.ted.com>, <www.tedxljubljana.com> – 38/38
Društvo študentov prava Ljubljana: <www.dspl.si> –
39/38
GURS – spreminjanje in dopolnjevanje podatkov:
<http://e-prostor.gov.si>,
<https://ovn.gu.gov.si/ObvescanjeDom/faces/Uvod.jspx> – 40-41/46
Izvozno okno: <www.izvoznookno.si> – 42/38
Bližnjica skozi birokracijo: <www.informiran.si> – 43/38
ZPIZ: <www.zpiz.si> – 44/38
Novo spletišče Vlade: <www.vlada.si> – 45/38
Zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti:
<http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=sl> –
46/38
OneGeology-Europe: <www.onegeologoy-europe.eu> –
47/38
Otrokove pravice: <www.pravice-otrok.si>,
<www.otrokove-pravice.si> – 48/38
Dignitas – slovenska revija za človekove pravice:
<www.dignitas.si> – 49-50/46
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A–B

pravna praksa – avtorsko kazalo 2010

A
Matej Accetto
Pravne razsežnosti zunanje politike EU – 3-4/30-31/prik
Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti s komentarjem –
13/30-31/prik
Predhodno odločanje v evropskem pravu – 38/30-31/prik

Meta Ahtik
Izstop ali izključitev države iz Evropske monetarne unije –
20/9-10/č
Jamstvo za vloge v finančni krizi – 23/14-15/č
Načelo neodvisnosti centralne banke v evrskem območju na preizkušnji? – 29-30/15-16/č
Učenje za vse čase – 42/29-30/por

Matjaž Ambrož
Družba tveganja – 5/29/zap
Nova bogatija – 8/29/zap
Pisanje, naš malik – 9/29/zap
Uteha za odpisane intelektualce – 12/61/zap
Biti individuum – 14/29/zap
Posredno storilstvo – 16-17/II–VII/pril
Kaznivo dejanje opustitve pomoči: vprašanje posledice in vzročne zveze – 21/15-16/č
Zakonodajna raba izraza kaznivo dejanje – 24-25/23-24/č
Nemški učenjaki – 29-30/37/zap
Bralna propaganda – 31-32/37/zap
Tako je življenje – 33/29/zap
Vprašanja lastnoročnosti izvršitve, napeljevanja in posrednega
storilstva – 36/15-16/č
Večno vračanje enakega – 39/29/zap
Srečanje s piscem – 43/28/zap

Prispevki hrvaških in slovenskih delodajalcev ter pokojnina –
9/21/vo
Kontrola bolniškega staleža – 10/20/vo
Pogoji za postopen prehod na minimalno plačo – 10/20/vo
Déjà vu pokojninske reforme – 14/3/uv
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega – 15/23/vo
Dodatni dnevi letnega dopusta za starejše delavce – 19/19/vo
Pravica do regresa za letni dopust v javnem sektorju za leto
2010 – 20/19/vo
Prevoz na delo ali službena pot – 20/19/vo
Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo – 21/19/vo
Odškodninska odgovornost in pavšalna odškodnina – 26/19/vo
Izredno plačana odsotnost zaradi selitve – 27/20/vo
Dodatek na delovno dobo – 28/19/vo
Povračilo stroškov v zvezi z delom – prehrana med delom –
29-30/28/vo
Veljavnost konkurenčne klavzule v primeru starostne upokojitve –
34/21/vo
Pravno varstvo pred odpovedjo – starejši delavec – 35/19/vo
Preventivni pregledi delavcev in potni stroški – 35/19/vo
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela – 36/20/vo
Malo delo – 36/21/vo
Veljavnost kolektivnih pogodb – 38/22/vo
Arbitraža v delovnem sporu – 40-41/25-26/vo
Avtorsko delo in pokojnina – 42/22/vo
Izračun odpravnine – 42/22/vo
Sklepanje pogodbe o zaposlitvi z lastnim delavcem – 43/22/vo
Dodatni dnevi letnega dopusta za starejše delavce – 44/22/vo
Še o sklepanju podjemne pogodbe z lastnim delavcem –
44/22-23/vo
Minimalni odpovedni roki – 46/20-21/vo
Varovanje osebnih podatkov – 49-50/23/vo

Vesna Bergant Rakočević

Metka Arah
Arbitraža – da ali ne? – 22/II–VII/pril

Jasmina Arnež
Veliki interpreti in okupatorji misli – 20/29-30/zap

Matej Avbelj
Prednost, ne nadrejenost prava EU – 2/17-18/č
Temeljna načela prava EU padajo na glavo – 6-7/34-35/sp
Zvijače, državljanstvo, suverenost in EU – 10/23/sp
Brez vrlin tudi vrednot ni – 12/60-61/por
Razdržavljenje, pravne avtoritete in pozitivizem – 20/6–9/č
Tožba Slovenije proti Italiji – 27/12-13/č
Poglobljeno o pravni teoriji – 44/28/por

Franci Avsec
Soobstoj gensko spremenjenih in drugih kmetijskih rastlin (skupaj s Primožem Žerjavom) – 33/27-28/sp

B

Zmerno do pretežno optimistično (2010) – 1/3/uv
Šport kot oblika spolne diskriminacije – 1/20-21/č
Ad hoc: Z bleščečimi očmi – 2/33/č
Ad hoc: Smrdokavrina modra razsodba – 9/33/č
Šport v EU – 11/29/prik
Bo Olivier Bernard novi Bosman? – 12/57-58/sp
Ad hoc: Damjan Murko, cerebralni bankrotiranec in drugi asi –
14/33/č
Odškodnina za razžalitev časti in dobrega imena – 15/II–VIII/pril
Ad hoc: Na internetu nihče ne ve, da si pes – 20/33/č
Mediacija v športu – 24-25/20-21/č
Ad hoc: Preko trupla do prostega parkinga – 26/33/č
Ad hoc: Počitniška zgodba o budali (in ugledni odvetniški pisarni) – 33/33/č
Ad hoc: Pobrateni z Disney Worldom – 38/33/č
Izbira pr(a)vega – 43/3/uv
Ad hoc: Meeeeeeeeeeee – 44/33/č
Ad hoc: Kroglica ali avionček? – 49-50/41/č

Nina Betetto
Vlado Balažic
Obračun zamudnih obresti v primeru sodnega postopka –
2/22/vo

Ljubo Bavcon
Poskus pravnopolitične analize predloga ustavne obtožbe –
11/6–8/č
Evropski nalog za prijetje in predajo – 22/30-31/prik
Za ravnotežje med učinkovitostjo in spoštovanjem človekovih pravic – 26/3/uv

Vladko Began
Prepoved gensko spremenjenih organizmov – 45/19-20/č

Nataša Belopavlovič
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Solidarnostna pomoč ob smrti staršev – 2/23/vo
Obveznost plačila dodatka za delo po posebnem razporedu –
3-4/20-21/vo
Dopust in regres ob menjavi zaposlitve – 6-7/26/vo
Pokojninska osnova – 6-7/26/vo
Dopolnilno delo in vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje
za javne uslužbence – 6-7/26-27/vo

Naknadni odškodninski zahtevek v sporu o motenju posesti –
24-25/26/vo
Mirno reševanje sporov je pravna vrednota – 27/3/uv

Domen Bizjak
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) z uvodnimi pojasnili – 33/30-31/prik

Rado Bohinc
Zakon o RTV – začetek kaosa v sistemu oseb javnega prava? –
21/6–8/č

Ana Bošković
Skupni okvir za agencije Evropske unije – 42/V-VI/pril

Marko Bošnjak
Reforma Ustavnega sodišča in varstvo človekovih pravic –
13/6–9/č

Maja Brkan
Evropsko civilno procesno pravo – 12/15–17/č
Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili – 18/30-31/prik
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Varstvo temeljnih pravic v EU po uveljavitvi Lizbonske pogodbe
– 37/II–VIII/pril
Neskladnost slovenske potrošniške zakonodaje z evropsko? –
47/11–13/č
EU na poti k EKČP – nov rekord ali nov zaplet? – 48/3/uv

B–F

Kaj prinaša predlog novele ZZK-1C (skupaj s Polono Fink) –
27/10–12/č
Nepopolna ponudba in javno naročanje – 34/30-31/prik
Incoterms 2010 (skupaj z Andrejem Friedlom in Petrom Rižnikom) – 45/II–VIII/pril

Mile Dolenc

France Bučar

Dokaz prima facie v pravdnem postopku – 35/6–8/č

Pravna država – 8/30-31/prik

Žiga Dolhar

Aleš Butala
Finančna kriza in zakonodajni odgovor EU – 2/VI-VII/pril
Predlog ZDT-1 – hitite počasi! – 34/9–11/č
Bodo policisti znova preiskovali sami sebe? – 38/11–13/č

Tajnost in svoboda volitev v dobi informatizacije – 46/16–18/č

Uroš Dolinar
V znamenju tarife – 15/32/por

C
Jaka Cepec
(Ne)dopustnost zaposlitve poslovodje v enoosebni d. o. o. –
1/10–12/č

Miro Cerar
Interpelacije, preiskovalne komisije in še kaj – 9/3/uv
Retorika med videzom in vsebino – 12/45/č
Odgovornost – 42/3/uv
»Zasebnost« države – 49-50/16-17/č

Mateja Dren
Svetovanje javnim naročnikom po novem – 14/13-14/č
ZJN-2 in ZJNVETPS – 19/30-31/prik

Simona Drenik
Priprave na pregledno konferenco Rimskega statuta (skupaj s
Tjašo Tanko) – 19/17-18/č

Marija Drenovec
Pooblastila preiskovalnih komisij so jasna – 5/12/č
Še o preiskovalnih komisijah – 16-17/11/č

Gregor Drnovšek
Špela Cirer
Merila za presojo utemeljenosti ugovora dediča dolžnika v izvršilnem postopku – 33/11-12/č

Priprava poslovodstva na uresničevanje delničarjeve pravice do
obveščenosti – 9/11–13/č

Tadej Dubrovnik
Dženeta Cizelj
Oglaševanje iger na srečo v Sloveniji – 3-4/8-9/č
Novela Zakona o igrah na srečo prinesla poskusne spremembe?
– 10/18-19/č
Osnutek strategije iger na srečo lahko prinese pozitivne spremembe – 18/16-17/č
Odškodninska odgovornost brez pravne podlage – 45/16-17/č

Zoran Cunk

Vrednost odvzetega glasu na volitvah (skupaj z Jurijem Toplakom) – 21/13/č
V prihodnje tudi volitve po pošti?! (skupaj s Sašo Zagorcem) –
45/14-15/č

E
Maja Ekart

Nekatere bistvene dileme preiskave elektronskih naprav –
31-32/II–VIII/pril

Staša Curk

Delitev obratovalnih stroškov po realizaciji 1. in 5. člena SZ-1A –
13/10–12/č

Anže Erbežnik

Pravica dostopa do informacij javnega značaja in sodni postopki
– 19/6–8/č
Načelo sorazmernosti in javnost osebnih podatkov – 49-50/14/č

Č
Rok Čeferin

Prosti pretok zdravstvenih storitev – končni sodni epilog –
8/15/č
Problem dogmatične absolutizacije ekskluzije – 9/17-18/č
Kompatibilnost slovenske zakonodaje s sodbo nemškega ustavnega sodišča glede hrambe podatkov – 11/15-16/č
Evropski nalog za prijetje in predajo – temna stran meseca –
42/10-11/č
Tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih – 43/12-13/č

Novi zakon o medijih kot grožnja svobodi izražanja – 42/8-9/č
Ustavo je treba jemati resno – 49-50/13-14/č

F

Gregor Černeka
Upravljanje javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN (skupaj z Aleksijem Mužino) – 44/6–8/č

Ana Čertanec
Problem(i) izključnosti televizijskih pravic – 48/II–VIII/pril

D

Primož Feguš
Status zaščitene kmetije po določilih Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev – 33/14–16/č

Brina Felc
Objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči v kazenskih zadevah – 6-7/18-19/č

Aleš Ferčič
Urška Derganc
Odvetniški monopol za zastopanje na sodiščih – 45/29/por

Aljoša Dežman
Izdaja začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve –
36/8–10/č
Objektivna odgovornost zaradi opravljanja nevarne dejavnosti –
40-41/21-22/č

(Nepošteni) pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah –
2/9–11/č
Je smiselna reforma programa prizanesljivosti? – 16-17/16-17/č

Robert Ferenc
Nadzor nad izvajanjem hišnega zapora – 43/10-11/č

Boštjan Ferk
Okvirni sporazum – 44/II–VI/pril

Uroš Divjak
Pogojni odpust pri hišnem zaporu – 2/18–20/č

Petra Ferk
Sodišče EU po Lizbonski pogodbi – 22/29/por

Marko Djinović
(Pod)izvajalci v postopkih javnega naročanja po novem –
9/13-14/č

Andrej Ferlinc
Pomlad ali zima državnih tožilcev – 22/9–11/odm
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Nekaj problemov kaznivih dejanj hudodelskega združevanja in
dogovora za kaznivo dejanje – 24-25/II–V/pril
Še o uporabi kazenskega prava zoper neprištevne storilce kaznivega dejanja – 26/17-18/odm
Institut zastaranja v novem sojenju zaradi uporabe izrednega
pravnega sredstva – tožilski vidik – 48/9–11/č

Polona Fink
Kaj prinaša predlog novele ZZK-1C (skupaj z Markom Djinovićem) – 27/10–12/č

Benjamin Flander
Enigma o pravni državi – 18/14-15/č

Damijan Florjančič
Nujna uskladitev KZ-1 z Direktivo o kazenskopravnem varstvu
okolja – 45/12–14/č

Maja Golovrški
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninski
reformi – 37/8–10/č
Odkup police življenjskega zavarovanja – 45/17–19/č

Primož Gorkič
Evropski javni tožilec je pred vrati – 10/29/por
Presoja ustavnosti postopka s kaznovalnim nalogom: zamujena
priložnost? – 16-17/21–23/č
Evropski odvetniki o evropskem kazenskem pravu – 19/29/por
K sporazumevanju v nemškem kazenskem postopku –
26/18/odm
K razpravi o ustroju državnega tožilstva – 36/II–VIII/pril
Pravni kanibalizem – 40-41/22-23/č

Ines Grah
Problem deljene pristojnosti in skupna kmetijska politika –
43/II–VIII/pril

Andrej Friedl
Incoterms 2010 (skupaj z Markom Djinovićem in Petrom Rižnikom) – 45/II–VIII/pril

G
Darja Gačnik
Medijska etika – 31-32/11–13/č
Težave pri oblikovanju medijske zakonodaje – 39/14-15/č; glej
tudi Opravičilo – 44/21/zap

Andrej Grah Whatmough
Umetna inteligenca v pravu (skupaj z Boštjanom Koritnikom) –
10/II–VIII/pril
Utaje na področju davka na dodano vrednost – 18/11-12/č
Malo delo študentov (skupaj z Darko Podmenik) – 21/17-18/č
Prejem subvencije za samozaposlitev in davčne posledice –
27/14-15/č
Novi ukrepi zoper davčne utaje na področju davka na dodano
vrednost – 31-32/13-14/č
Novela Zakona o davku na dodano vrednost – 49-50/10–12/č

Natali Gak
ZGD-1C brez bistvenih novosti – 1/28/por
Socialna omrežja tudi za pravnike – 1/32/por
Prvih petnajst let notariata – 2/30-31/prik
Učinkovite pogodbe v krizi – 2/32/por
Ustava je mrtva, živela ustava! – 3-4/29-30/por
Kako sem otrokom razložil demokracijo – 6-7/37-38/prik
Neznanke pokojninske reforme – 6-7/40/por
Kazenske novosti – 10/32/por
Odgovornost v zdravstvu – 13/29/por
Zakonik v korist otroka – 14/32/por
Mednarodno pravo oboroženih spopadov – 15/30-31/prik
Dnevi civilnega prava – 18/28-29/por
(Ne)potrebne spremembe – 19/32/por
Globoke spremembe v pravu – 20/27-28/por
Pravniki iz sveta in Slovenije – 22/28/por
Prenapet lok razprav – 22/29/por
PDL v Krki – 23/32/por
ARS pri WIPO – 26/32/por
Sodba, ki ni pojasnila veliko – 31-32/33-34/sp
PDL na gradu (skupaj z Boštjanom Koritnikom) – 36/29/por
Mehanizmi varstva človekovih pravic – 42/18/por
Finančna zavarovanja – 42/18-19/por
Ustavna sredstva parlamentarne opozicije – 43/18-19/por
Konkurenca (novosti v konkurenčnem pravu) – 43/19-20/por
Slovenija privlačna za mednarodno gospodarsko arbitražo –
44/29/por
Finančna zavarovanja – 44/32/por
Novosti pri javnih naročilih – 47/29/por
Zunanja politika – 47/30-31/prik
35 let Osimskega sporazuma – 48/27/por
Kdo je manjšina? – 48/32/por

Aleš Galič
Vročanje pravnim osebam, podjetnikom in odvetnikom –
5/II–VI/pril
Še o vročanju odvetnikom in korektnosti – 10/8-9/odm

Franci Gerbec
Med strahom in pogumom – 18/3/uv

Urška Gliha
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Varstvo delavk, ki dojijo – 22/11–13/č
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi delavci in prokuristi – 38/19–21/č

Mateja Grašek
Devizne hranilne vloge v luči odločbe Ustavnega sodišča –
21/11-12/č

Boštjan Grešak
Računske napake v ponudbi za izvedbo javnega naročila po
novem (skupaj z Alešem Šifrerjem) – 8/13-14/č
Nekaj vprašanj v zvezi z oglaševanjem potrošniških kreditov po
novi ureditvi – 35/11-12/č

Nina Guzej
Nepreglednost nad tekom izvršbe – 16-17/17-18/č

H
Vita Habjan
GRECO – Skupina držav proti korupciji – 48/11–13/č
Priporočila GRECO Sloveniji v prvih dveh krogih ocenjevanja –
49-50/21-22/č

Matjaž Hanžek
Pravna in socialna država? – 33/3/uv

Bogdana Herman
Retorične veščine in medosebni odnosi (skupaj z Markom Pavliho) – 2/32/č
Empatija in simpatija (medsebojni odnosi in retorika) (skupaj z
Markom Pavliho) – 5/32/č
Vse pozabim! (Miselne veščine – prvič) (skupaj z Markom Pavliho) – 8/32/č
Ali govornik sploh kaj misli? (Miselne veščine – drugič) (skupaj
z Markom Pavliho) – 10/32/č
Poglavitni retorični problemi v (u)pravnih poklicih – 12/43/č
Čustva v pravniški retoriki (skupaj z Markom Pavliho) – 12/64/č
Imate (dober) slog? (skupaj z Markom Pavliho) – 14/32/č
Zakaj (ni)smo prepričljivi? (skupaj z Markom Pavliho) – 19/32/č
Samovzgoja (skupaj z Markom Pavliho) – 21/32/č
Veliki govorci sveta (skupaj z Markom Pavliho) – 23/32/č
Pisno in ustno (skupaj z Markom Pavliho) – 26/32/č
Je zakon lahko zanimiv za branje? (skupaj z Markom Pavliho) –
28/32/č
Tega ne razumem (skupaj z Markom Pavliho) – 31-32/40/č
Zavestna komunikacija (skupaj z Markom Pavliho) – 34/32/č
Retorični modeli in obrazci (skupaj z Markom Pavliho) –
36/32/č
Bonton v govorništvu (skupaj z Markom Pavliho) – 38/32/č

PP kazalo-2010-c_OK:PPkazalo/05

1/10/11

1:36 PM

Page 49

pravna praksa – avtorsko kazalo 2010

Pravopis in kultura pravnega izražanja (skupaj z Markom Pavliho)
– 40-41/40/č
Po poteh slovenskega (u)pravnega izrazja (skupaj z Markom Pavliho) – 43/32/č
Pri temu dejstvu (oziroma o slovnici) (skupaj z Markom Pavliho)
– 45/32/č
Osebno dostojanstvo govornika (skupaj z Markom Pavliho) –
47/32/č
Konstruktivno in destruktivno (skupaj z Markom Pavliho) –
49-50/40/č

Aleksandra Hočevar Vinski
Nekaj postopkovnih dilem pri odločanju v socialnih sporih –
16-17/6–9/č

H–J

Krajevna imena – 40-41/39/č
Vsaka vas ima svoj glas: krajevna imena (2.) – 42/31/č
Se gibljete med dvema skrajnostma ali skrajnostima? – 43/31/č
Češ in češ da – 44/31/č
O predlogih in njihovi moči – 45/31/č
Še o slovničnih napakah – 46/31/č
Večina primerov je bilo rešenih/je bila rešena – 47/31/č
O prislovih – 48/31/č
Kljub in navkljub – 49-50/39/č

Jasna Hudej
Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – pravo v funkciji politike (skupaj z Iztokom Ščernjavičem) – 36/6-7/č

Alen Hodnik
Pomen doktrine in-house v luči skupnega (medobčinskega)
zagotavljanja javnih nalog – 37/10–12/č

Janja Hojnik
Evropska delniška družba – 20/30-31/prik
Prenova sodnega sistema EU po Lizbonski pogodbi –
26/II–VIII/pril
Komu po novem koncesije za prirejanje iger na srečo? –
43/8–10/č

I
Albin Igličar
Tiha (resolucijska) voda bregove (neprava) dere – 1/12-13/č
Zakon o medijih in Platon – 38/21/č
Aristotel: Politika – 42/30-31/prik

Jože Ilc
Vestnost kupca in zemljiška knjiga – 3-4/13-14/č
Civilna okuženost – 38/9-10/č

Jasna Hojnik
Trnova pot do nadomestne vinjete – 42/13-14/č

Cvetka Horvat

Marko Ilešič
Vloga Sodišča EU pri enotnosti razlage pravil o (trgovskih,
tržnih) znamkah – 12/12–14/č

Res iudicata pri pridržalnih zadevah? – 49-50/19–21/č

Tjaša Ivanc
Emilija Horvat
Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (1)
(skupaj z Aleksandro Mitić) – 14/16–18/č
Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (2)
(skupaj z Aleksandro Mitić) – 15/18-19/č

Veter harmonizacije mednarodnega civilnega procesnega prava
(skupaj z Urško Kežmah) – 39/28/por
Prodaja nepremičnih kulturnih spomenikov v državni lasti (skupaj
z Renatom Vrenčurjem) – 49-50/II–VII/pril

Šime Ivanjko
Martina Horvat

Pasti pri zavarovanju odgovornosti odvetnikov – 38/6-7/č

Pridobivanje podatkov o dolžniku v izvršilnem postopku – pravna
podlaga – 24-25/16-17/č

J

Nataša Hribar
O moškem tožilniku – 1/31/č
O datumih in drugih časovnih oznakah – 2/31/č
Po potresu na Haitiju – 3-4/31/č
Burja na Primorskem bo pojenjala … – 5/31/č
Kratice – 6-7/39/č
Okrajšave – 8/31/č
Ednina, dvojina ali množina? – 9/31/č
Deli telesa – 10/31/č
Sklanjanje – 11/31/č
Podaljševanje osnove pri sklanjanju – 12/63/č
Veste ali znate? (1) – 13/31/č
Veste ali znate? (2) – 14/31/č
Ločilni števniki – 15/31/č
Množilni števniki – 16-17/39/č
Nedoločni količinski izrazi – 18/31/č
Če in ali – 19/31/č
Zanikanje – 20/31/č
Izgovor iz tujih jezikov prevzetih besed – 21/31/č
Saj in ker – 22/31/č
Še o vzročnih veznikih – 23/31/č
Pravopisni spodrsljaji DVK – 24-25/39/č
Sodišče v Haagu – haaško ali haško sodišče? – 26/31/č
Zakaj s slovenisti ni treba vedno govoriti v »visoki« slovenščini –
27/31/č
Treba – potrebno, mogoče – možno – 28/31/č
Z u-jem ali brez? – 29-30/39/č
Moči in morati – 31-32/39/č
Nedoločnik in namenilnik – 33/31/č
O svojilnih pridevnikih – 34/31/č
Za vse informacije smo vam na razpolaganju na telefonski številki … – 35/27/č
So nas zmagali ali premagali? – 36/31/č
Naklepen ali naklepni umor? – 37/31/č
Potrebujete novih idej? – 38/31/č
Bo zjutraj po nižinah mègla ali meglà? – 39/31/č

Marta Dominika Jelačin
Ustavne spremembe v sodnem slogu – 19/12-13/č

Hinko Jenull
Amandma k noveli ZP-1F – 1/9/zap
In flagranti: Daleč je Amerika – 6-7/41/č
Sodoma in Gomora – 8/3/uv
In flagranti: Kako je Vrhovno sodišče ustavilo pohujšanje –
12/65/č
In flagranti: Oblast političnega pravoznanstva – 18/33/č
In flagranti: Nov pravilnik za večjo pravičnost – 23/33/č
In flagranti: Od konfiskacije do kapitulacije – 28/33/č
Novi tožilski zakon in nauki stare šole – 29-30/3/uv
In flagranti: Skalpel, pendrek in redovalnica – 36/33/č
Alternative – 39/3/uv
In flagranti: Evropa zdaj, dvajset let pozneje – 42/33/č
Prenova tožilskega usmerjanja – 44/8-9/č
In flagranti: Strel v čelo – 47/33/č
Reforma podiplomskega izobraževanja pravnikov – nov poskus –
48/6–9/č

Jernej Jeraj
Uporaba besede skupina (skupaj z Majo Vagaja) – 39/20/vo

Jan Jeram
Google krši avtorske pravice – 2/28/sp
Pobuda za presojo ustavnosti v roke strank – 11/28-29/por
Mladoletnikom je treba pustiti upanje – 21/28/sp
Položaj burke v Evropi – 27/18–20/č
Ocena iz verouka lahko diskriminira – 28/25/sp

Robert Jerončič
Zakon o motornih vozilih – 35/II–IV/pril

Alenka Jerše
Pravica do zasebnosti v medicini – 9/30-31/prik
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Prevod in priredba: Organiziranost radiodifuznih družb po javnem
pravu v Evropi (Alina Lengauer) – 12/26-27/č

Miran Jus

Stanislav Klemenčič
Potreba po vnovični prenovi kazenske zakonodaje? – 43/13-14/č

Saša Kmet

Instrumenti finančnih zavarovanj in javna naročila – 2/II–V/pril
Nova pravila MTZ za garancije na zahtevo – 26/13-14/č
Forfetiranje in klavzula »brez regresa« – 46/18-19/č

Istospolne družine – »njihova« nevarnost ali »naš« odsev? –
6-7/16-17/č

Matija Knapič

K

Bančne garancije – 44/30-31/prik

Rajko Knez
Aleš Kaluža
Nov udarec spletnemu piratstvu – 20/15-16/č

Zoran Kanduč
Homo Criminalis – 5/30-31/prik

Aleksander Karakaš
Še o ZDZdr kot zakonu iz 376. člena KZ-1 – 10/14–16/č

Igor Karlovšek
Zločini – 39/30/prik

Igor Kaučič
Človekove pravice in ustavna demokracija – 43/29–31/prik
Evropsko ustavno pravo – 46/30-31/prik

Bećir Kečanović
Simbolna vrednost NPU – 6-7/3/uv
Varstvo pred mobingom – danajsko darilo delavstvu? –
18/18-19/č
S krepitvijo pravne države do učinkovitejšega preprečevanja
korupcije – 23/6-7/č
Pet let reforme prekrškovnega prava – 24-25/3/uv
Recite mobingu NE – 27/30-31/prik
Z brezmejnim zaupanjem na poti v pogubo – 45/3/uv

Erik Kerševan
Sodna veja oblasti brez vrha – 21/3/uv
Upravno-procesne dileme o rabi ZUP – 48/30-31/prik

Ciril Keršmanc
Pismo Kasiju o obrnjenem dokaznem bremenu – 40-41/37/zap

Lizbonska pogodba – pogled na spremembe z zornega kota
države – 12/19–21/č

Mitja Kocmut
Konkurenčno pravo v teoriji in praksi – 16-17/38-39/prik
Spremembe izvršbe in zavarovanja – 42/20/por
Ekonomska analiza pogodbenega prava – 43/20-21/por
Spremembe ureditve pravniškega državnega izpita –
43/21-22/por

Sandi Kodrič
Blaginja javnega sektorja odvisna od blaginje gospodarstva –
1/34/č
Beg poslovodij – 5/34/č
Pok balona, ki ga nihče ni hotel videti – 11/34/č
Štipendije in posojila namesto študentskega dela – 13/12-13/č
Prenova drugega stebra v senci podaljševanja delovne dobe –
15/34/č
Kozje molitvice: za špekulante ali za Grčijo? – 19/34/č
(Ne)varni finančni produkti – 22/14/č
Prejemanje socialnih transferjev odvisno od premoženja –
23/34/č
Univerzalno temeljno dostojanstvo – 28/34/č
Trg brez konkurence – 35/30/č
Tri slike iz finančne krize – 39/34/č
Od nacionalnih šampionov do zombijev – 43/34/č
Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«
– 48/34/č

Neža Kogovšek
Tek čez ovire izbrisa – 11/3/uv
Pro bono delo kot dopolnitev sistema BPP – 26/27-28/por

Urška Kežmah
Veter harmonizacije mednarodnega civilnega procesnega prava
(skupaj s Tjašo Ivanc) – 39/28/por

Franci Kimovec
Kaj bo pa danes za malico? – 39/18-19/č

Aljanka Klajnšek
Kreditno tveganje in regulatorne zahteve – 11/9-10/č
Pogodba o lizingu v (sodni) praksi – 33/12-13/č

Urška Klakočar
Ureditev meje v upravnem in sodnem nepravdnem postopku
(skupaj z Vero Kovačević) – 9/II–VIII/pril
Zakon o duševnem zdravju in njegovo izvajanje v praksi (skupaj
z Nadjo Podobnik Oblak) – 20/II–VII/pril

Robert Kleindienst
Osnove osebnih financ – 6-7/42/č
(Ne)varnost »realnih« naložb – 10/34/č
Cena pesimizma – 14/34/č
Nepremičninski El Dorado – 20/34/č
Prostovoljno zaklenjeni – 24-25/42/č
Kreditna »podpora« – 31-32/42/č
Med pobiralci žogic in kapitalisti – 34/34/č
Preprosto so plačali preveč – 38/34/č
Zakaj nas zasebni kapital ne mara? – 46/34/č

Jelka Klemenc
Slovenija v partnerstvu za izboljšanje mednarodnega policijskega
sodelovanja (skupaj s Petrom Skerbišem) – 16-17/23-24/č

Goran Klemenčič
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Korenito preoblikovanje Komisije za preprečevanje korupcije –
37/3/uv

Polonca Končar
Varstvo delavcev, delo katerih v RS posredujejo agencije za
začasno zaposlovanje, ki imajo sedež v državah EU –
12/32–34/č

Kristijan Anton Kontarščak
Ali se lahko dogovorjena nagrada odvetniku uveljavi kot odškodnina od nasprotne stranke? – 15/10-11/č
Pot v podjetništvo, s. p. ali d. o. o. – 23/30-31/prik

Boštjan Koritnik
Umetna inteligenca v pravu (skupaj z Andrejem Grahom Whatmoughom) – 10/II–VIII/pril
PDL na gradu (skupaj z Natali Gak) – 36/29/por

Damjan Korošec
Kazenskopravna znanost in obvladovanje kaznivih dejanj brez
poškodbene posledice – 48/28-29/por

Nina Kos
Kako država spodbuja zaposlovanje invalidov – 11/20-21/č
Pogoji za pridobitev pokojnine v letu 2010 – 26/12-13/č
Varstvo pravic po prejšnjih predpisih za brezposelne zavarovance
in delovne invalide po 356. členu predloga ZPIZ-2 –
28/15-16/č

Kristina Kotnik Šumah
Kaj nas čaka na področju transparentnosti – kje smo in kam
gremo? – 5/13-14/č

Blaž Kovač
Vnovič o pravnih izzivih volitev romskih svetnikov – 8/18-19/č
Ustavno sodišče RS – kaj je onkraj meja pravne države? –
10/16-17/č
Politični udarec izbrisanim – 39/12-13/č
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Jožef Kovač
Poravnavanje v kazenskem postopku v drugem osnutku ZKP-1 –
20/17-18/č
Policijsko zaslišanje v kazenskem postopku v drugem osnutku
ZKP-1 – 29-30/26-27/č

Polona Kovač
Storitve na notranjem trgu – fikcija pozitivne odločitve ali konkurenčnost po slovensko (skupaj z Matjažem Remicem) –
3-4/6–8/č
Pomen procesnih predpostavk po ZUP – 19/8–10/č
Pravno varstvo pri sofinanciranju iz proračunskih sredstev po PIP
in ZUP – 39/6–8//č
Pravna narava aktov v izbirnem postopku članov Komisije za preprečevanje korupcije – 47/13–15/č
Vpliv novega odloka na že izdane odločbe – 47/20/vo

Vera Kovačević
Ureditev meje v upravnem in sodnem nepravdnem postopku
(skupaj z Urško Klakočar) – 9/II–VIII/pril

K–L

Franci Krivec
Uveljavljanje zakonite predkupne pravice na kmetijskem zemljišču
– 27/8-9/č

Matevž Krivic
Dezorientiranost dela pravne stroke ob krizi ustavnega sojenja –
1/II–VIII/pril
Javna kritika sodnih odločb (k polemiki Zalar-Pirnat) –
15/8–10/odm
Zatiskanje oči pred realnostjo – 16-17/14-15/odm
Kritika odločitve Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu s
Hrvaško – 19/II–VI/pril
Ob grmenju »treh modrih« o okupaciji in kolaboraciji? –
20/14-15/č
Zavajanje s pobožnimi željami po kopenski meji do Savudrije –
21/8-9/č

Alenka Križnik
Začasni skrbnik – 13/21-22/č

Dubravka Krneta
Blaž Kovačič Mlinar
Kaznivo dejanje kršitve pravic iz socialnega zavarovanja v praksi
– 22/6–8/č
ZKP-K – korak v pravo smer, toda kam vodi pot? – 36/3/uv

Mira Krajnc Ivič
Prepisovanje oziroma transkribiranje zvočnih posnetkov sodnih
obravnav – 40-41/23–25/č

Jerca Kramberger Škerl
(Ne)razumevanje pridržka javnega reda in posvojitev s strani istospolnih partnerjev – 29-30/II–VII/pril

Postopek (so)financiranja raziskovalne dejavnosti iz državnega
proračuna – 40-41/8–11/odm

Bojan Kukec
Ključ zaupanja v pravno državo – 38/29/por

Damjan Kukovec
Slovenija kot tožnica in toženka pred Sodiščem EU – 12/7–9/č

Polona Kukovec
Drugačna rešitev predhodnega vprašanja v glavnem postopku
kot obnovitveni razlog? – 5/VII-VIII/pril

Janez Kranjc
Calamitas virtutis occasio est – 1/32/č
Nulla magna ciuitas diu quiescere potest; si foris hostem non
habet, domi inuenit – 3-4/32/č
Nimia concedendo interdum fit stultitia – 6-7/40/č
Ars longa, vita brevis – 9/32/č
Laudari a bonis et vituperari a malis unum idemque est –
11/32/č
Discipulus est prioris posterior dies – 13/32/č
Vult virtus honorem, nec est virtutis ulla alia merces – 15/32/č
Quod vult cupiditas cogit, non quod decet – 18/32/č
Inter plurima maximaque vitia nullum est frequentius quam ingrati animi – 20/32/č
Iure in homine turpissimo obsolefiunt dignitatis insignia –
22/32/č
Non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici – 24-25/40/č
Peccat gravius foenerator quam fur – 27/32/č
Custodit vitam, qui custodit sanitatem – 29-30/40/č
Non licet sui commodi causa nocere alteri – 33/32/č
Si vis omnia tibi subicere, te subici rationi; multos reges, si ratio
te rexerit – 35/28/č
Ibi potest valere populus, ubi leges valent – 37/32/č
Ubi nil timetur, quod timeatur nascitur – 39/32/č
Honestum id intellegimus, quod per se ipsum possit iure laudari
– 42/32/č
Instant pravno izobraževanje na obroke – 44/3/uv
Nec in eadem intentione aequaliter retinenda mens est, sed ad
iocos devocanda – 44/32/č
Nec bene vivi sine bona re publica posset, nec quicquam civitate bene constituta beatius – 46/32/č
Moribus antiquis res stat Romana virisque – 48/32/č

Vesna Kranjc
Odmevne odločitve Sodišča EU in slovenska praksa javnega
naročanja – 12/24-25/č

Nina Kranjec
Veljavnost in uporaba okvirne pogodbe na primeru bančnih
poslov (skupaj s Petrom Mercem) – 36/12–14/č

Ivan Kristan
Občina Ankaran: Državni zbor in Državni svet nista kršila Ustave
– 44/15-16/č

L
Maja Lajevec
ZFPPIPP-C za rešitev zaprašenih zadev – 26/6–8/č
Notarski zapis kot izvršilni naslov v fazi dovolitve izvršbe –
37/6–8/č

Gordana Lalić
Vprašanje jezika v EU – 42/VII-VIII/pril

Rosana Lemut Strle
Osebni podatki osebe v postopku za odvzem imunitete –
21/19/vo
Obdelava osebnih podatkov v gradivih delovnih teles Državnega
zbora – 22/20/vo
Podatek o poslancu, ki mu je znižana plača – 23/20/vo

Alina Lengauer
Organiziranost radiodifuznih družb po javnem pravu v Evropi –
12/26-27/č

Benjamin Lesjak
Objava na spletnem socialnem omrežju Facebook in v medijih –
42/9-10/č

Alenka Leskovic
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:

Ustavite konje – 3-4/33/č
Šola prava – 10/33/č
Zbogom, stari URL – 15/33/č
Prelaganje – 21/33/č
Cokla pravne države – 29-30/41/č
Veliki brat – 35/29/č
Na pol poti – 39/33/č
Kaznomanija – 46/33/č

Damijan Leskovšek
Zakon o cestah kot odgovor na sistemska vprašanja –
35/VII–X/pril

Jernej Letnar Černič
Premalo o sorazmernosti – 29-30/8–10/č
Ustavno sodišče še drugič potrdilo ustavnost Arbitražnega sporazuma – 44/20-21/č

51

PP kazalo-2010-c_OK:PPkazalo/05

1/10/11

1:37 PM

Page 52

L–N

pravna praksa – avtorsko kazalo 2010

Jure Levovnik

Brigita Miklavc

Google sme še naprej ponujati storitev AdWords – 13/26-27/sp
Odgovornost ponudnikov posredovalnih storitev informacijske
družbe – 42/6-7/č

Janč Ljubimski
Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč – 40-41/16-18/č
Uradovanje ali sojenje? – 46/10–12/č
Še o sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih
zemljišč – 48/13-14/odm

Maja Lukan Lapornik
Učinkovitost pritožbenega dela upravnega postopka na lokalni
ravni – 5/14-15/č

M
Aleš Maček
Lombardni krediti – dolžnost prodaje zastavljenih sredstev v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca
– 23/9–11/č

Zakon o pravilih cestnega prometa – 35/V–VII/pril

Jure Mikuž
Podjetniške eksternalije – 3-4/34/č
Čar poslovnih modelov – 9/34/č
Javno, zasebno, (ne)ugledno – 13/34/č
Delavska pomlad – 18/34/č
Evrotežave – 22/34/č
Slovenija, pred kom si zatiskaš oči? – 27/34/č
Kjer ni, še vojska ne vzame – 33/34/č
Razvojni nepovratni kapital – 37/34/č
Javni in zasebni »ne« – 42/34/č
Riba smrdi pri glavi, očistimo jo pri repu – 45/34/č
Populizem pod Alpami – 49-50/42/č

Aleksandra Mitić
Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (1)
(skupaj z Emilijo Horvat) – 14/16–18/č
Program prizanesljivosti za udeležence v kartelih v Sloveniji (2)
(skupaj z Emilijo Horvat) – 15/18-19/č

Alenka Mordej
Gregor Maček

Premajhna ozaveščenost o mobingu – 44/10–12/č

Zaščita patenta v ZDA – 16-17/27/vo

Polona Mozetič
Boštjan Makarovič
Tace stran od interneta! – 34/14-15/č

Peter Maraž
Kdaj se bodo športni klubi preoblikovali v gospodarske družbe?
– 23/16-17/č

Janko Marinko
Sporazumevanje v nemškem kazenskem postopku –
24-25/V–VIII/pril
Še o (ne)resnici v sodni dvorani – 44/14/odm

Dominika Marolt Maver
Okoljski migranti – 24-25/24–26/č

Tanja Marušič
Določitev hitrosti smučanja je sporna – 3-4/14–16/č

Branko Masleša
Za enotnost sodne prakse – 49-50/3/uv

Aleksander Mavko
Poročanje nejavnih delniških družb na podlagi ZTFI –
31-32/18–20/č

Barbara Mazovec Kšela
Spolna diskriminacija pri objavi prostih del – 9/19-20/č

Tea Melart

Migrantski delavci: med formalno enakopravnostjo in dejansko
neenakostjo – 11/18-19/č
Sveti Prekarij, obvaruj vse prekerne tega sveta! – 15/3/uv

Damjan Možina
Plačilna nedisciplina in pravna država – 10/3/uv
Zamuda prodajalca – 18/20/vo

Jasna Murgel
Osebni stečaj podjetnika – 8/6–8/č
Slovenija je kršila pravice najemnikov denacionaliziranih stanovanj – 15/21-22/č
Ali lahko kozmetični popravki zakona zagotovijo učinkovitejšo
izvršbo? – 28/6–8/č
Zaračunavanje stroškov opomina – 31-32/24/vo
Aktivna legitimacija za izterjavo obratovalnih stroškov –
33/21-22/vo
Pridobitev odločbe za učence s posebnimi potrebami –
37/20-21/vo
(Ne)plačevanje prispevka za šolsko prehrano – 38/22/vo
ZIZ-H z uvodnimi pojasnili – 40-41/38-39/prik

Aleksij Mužina
Končno upravni spor v javnih naročilih? – 3-4/16-17/č
Koncesije gradenj v luči razlage prava EU – 33/II–VI/pril
Upravljanje javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN (skupaj z Gregorjem Černeko) – 44/6–8/č

Upravno-kaznovalni postopek: erozija pravic obrambe? –
6-7/20–22/č
Afera Kerviel: Koliko (ne)resnice v sodni dvorani? – 42/12-13/č

Jože Mencinger
Reševanje EU? – 19/3/uv
Je čas za premislek o »svetosti« zasebne lastnine? – 31-32/3/uv

Peter Merc
Davčni raji na odstrelu – 6-7/6–8/č
Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov – 14/6–8/č
Po d. o. o. na rajsko otočje – 24-25/6–8/č
Veljavnost in uporaba okvirne pogodbe na primeru bančnih
poslov (skupaj z Nino Kranjec) – 36/12–14/č
Islamsko bančništvo – hit bančnega sistema v prihodnosti? –
49-50/18-19/č

Jure Mercina
Ali država z dodatno obdavčitvijo članov poslovodstva in nadzornih organov krši Ustavo – 31-32/15-16/č

Špelca Mežnar
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Obligacijsko pravo: splošni del – 14/30-31/prik

N
Karla Nahtigal
Seznam obdolženčevih pravic (skupaj z Borutom Škerljem) –
11/14/zap

Sebastian Nerad
Arbitražni sporazum: opozorilo Ustavnega sodišča kot poziv k
dekonstitucionalizaciji državnih mej – 28/II–VI/pril
Pravna praznina in protiustavna pravna praznina –
29-30/6–8/odm

Barbara Nerat
Forenzična bolnišnica – 23/II–VIII/pril

Aleš Novak
Spregledano načelo v načelnem pravnem mnenju –
13/II–VIII/pril

Mitja Novak
Delokalizacija danes – 6-7/25/č
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Dilema o zakonodajni ali sodni ustvarjalnosti – 26/10-11/odm

Jerneja Pečnik Zadel
Anže Ogrinc
(Ne)omejenost odvetnikove pravice do pridobivanja osebnih
podatkov – 43/6-7/č

Postulacijska sposobnost Zavoda za revizijo v socialnih sporih –
6-7/23-24/č

Jaka Pengov
Metoda Orehar Ivanc
Še o ZVPSBNO – 18/13-14/odm

P
Marijan Pavčnik
Še postscriptum – 1/21/odm
Constitutio (in)certa – 13/3/uv

Tomaž Pavčnik
Z obrobja postave: Strpnost – 1/33/č
Z obrobja postave: Kovina z bolšjega trga? – 8/33/č
Z obrobja postave: Problem razprave ob družinskem zakoniku –
13/33/č
Z obrobja postave: Navodila za uporabo – 19/33/č
Z obrobja postave: Stranpota človekovih pravic – 24-25/41/č
Z obrobja postave: Oddelek za notranje rezerve – 31-32/41/č
Z obrobja postave: Zamujena priložnost predlagane medijske
zakonodaje – 37/33/č
Spremenjena pravica do popravka v predlaganem Zakonu o
medijih – 43/15-16/č
Z obrobja postave: Javni interes – 43/33/č
Z obrobja postave: Ko vrani razkoljejo lobanjo – 48/33/č

Vid Pavlica
Izvršba na plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja z drugega zornega kota – 35/8-9/odm

Marko Pavliha
Nemo propheta in patria? – 2/20/č
Retorične veščine in medosebni odnosi (skupaj z Bogdano Herman) – 2/32/č
Empatija in simpatija (medsebojni odnosi in retorika) (skupaj z
Bogdano Herman) – 5/32/č
Vse pozabim! (Miselne veščine – prvič) (skupaj z Bogdano Herman) – 8/32/č
Ali govornik sploh kaj misli? (Miselne veščine – drugič) (skupaj
z Bogdano Herman) – 10/32/č
Retorika v mednarodnem okolju – 12/44/č
Čustva v pravniški retoriki (skupaj z Bogdano Herman) –
12/64/č
Imate (dober) slog? (skupaj z Bogdano Herman) – 14/32/č
Zakaj (ni)smo prepričljivi? (skupaj z Bogdano Herman) –
19/32/č
Samovzgoja (skupaj z Bogdano Herman) – 21/32/č
Veliki govorci sveta (skupaj z Bogdano Herman) – 23/32/č
Pisno in ustno (skupaj z Bogdano Herman) – 26/32/č
Je zakon lahko zanimiv za branje? (skupaj z Bogdano Herman)
– 28/32/č
Tega ne razumem (skupaj z Bogdano Herman) – 31-32/40/č
Kdo (ne) sme biti v vodstvu Komisije za preprečevanje korupcije? – 34/16-17/č
Zavestna komunikacija (skupaj z Bogdano Herman) – 34/32/č
Retorični modeli in obrazci (skupaj z Bogdano Herman) –
36/32/č
Bonton v govorništvu (skupaj z Bogdano Herman) – 38/32/č
Pravopis in kultura pravnega izražanja (skupaj z Bogdano Herman) – 40-41/40/č
Po poteh slovenskega (u)pravnega izrazja (skupaj z Bogdano
Herman) – 43/32/č
Pri temu dejstvu (oziroma o slovnici) (skupaj z Bogdano Herman) – 45/32/č
Osebno dostojanstvo govornika (skupaj z Bogdano Herman) –
47/32/č
Konstruktivno in destruktivno (skupaj z Bogdano Herman) –
49-50/40/č

Način financiranja verskih skupnosti – med popolno avtonomijo
in državno podporo – 44/18-19/č

Boštjan Petauer
Donacija kot davčno priznan odhodek – 29-30/29/vo

Ernest Petrič
Po svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča o Kosovu –
33/6–9/č
Degradiranje Ustavnega sodišča z malopomembnimi vprašanji je
nesprejemljivo – 47/3/uv

Aleksander Petrovčič
Izvedba postopka javnega naročanja brez gradbenega dovoljenja
– 16-17/19–21/č

Dragan Petrovec
Oblast psihodiagnostike, morala in pravo – 3-4/11-12/odm
Represija in generacijski konflikt – 22/3/uv
Primer Masleša – renesansa humanizma? – 47/6/č

Matevž Pezdirc
Odslej tudi kaznivo dejanje agresije (skupaj s Tjašo Tanko in
Markom Rakovcem) – 26/15-16/č
Kazenska, razširjena in civilna zaplemba protipravne premoženjske koristi – 34/6–9/č

Polona Pičman Štefančič
Pogledi sociologije prava – 6-7/38-39/prik
(Ne)zakonitost določanja glob za nepravilno parkiranje v MOL
(skupaj z Majo Potočnik) – 11/16-17/č

Stanislav Pintar
Za pravno varstvo »zakon spoštujočih državljanov« – 37/12–14/č

Nataša Pirc Musar
»Krepitev pravne države« po osnutku sprememb Ustave RS –
3-4/10-11/č
Zasebnost kot družbena norma je vprašanje preteklosti –
16-17/3/uv
Še o varstvu osebnih podatkov pri objavah na spletu –
45/10-11/odm
Ali policija pozablja na sorazmernost? – 46/3/uv

Rajko Pirnat
K javni kritiki sodnih odločb – 11/13-14/odm
Novosti sekundarne zakonodaje EU na področju energetike in
slovensko pravo – 12/21–23/č

Sabina Pirnat
Malo delo, velike spremembe? (skupaj s Sando Šabić) –
16-17/25-26/č

Slavi Pirš
Plača na podlagi delovne uspešnosti – 14/23/vo
Delo v manj ugodnem delovnem času – 29-30/28-29/vo

Andrej Pitako
Nedopustne lekcije Zdravniške zbornice – 13/19-20/č

Jernej Podlipnik
Bo lastninjenje klubov res rešilo slovenski šport? –
24-25/21–23/odm

Darka Podmenik
Malo delo študentov (skupaj z Andrejem Grahom Whatmoughom) – 21/17-18/č

Nadja Podobnik Oblak
Zakon o duševnem zdravju in njegovo izvajanje v praksi (skupaj
z Urško Klakočar) – 20/II–VII/pril

Peter Pavlin
Medvojne (zunajsodne) likvidacije nacističnih kolaboracionistov
(2.) – 22/25-26/sp

Neža Pogorelčnik
Še bomo klicali poceni – 24-25/37/sp
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Le dejansko uveljavljanje zaščite pomeni njeno uživanje –
26/24/sp
Teroristi, ki pred 29. junijem 2007 to niso bili – 28/27-28/sp

Mark Pohar

Matjaž Remic
Storitve na notranjem trgu – fikcija pozitivne odločitve ali konkurenčnost po slovensko (skupaj s Polono Kovač) – 3-4/6–8/č

Vanja Režonja Utenkar

BEREC – novi evropski regulator elektronskih komunikacij? –
1/18-19/č

Odgovor na prispevek Veliki brat – 37/29/odm

Ciril Ribičič

Irena Polak Remškar
Vročanje in druge pospešitve po ZPP – 10/10-11/odm
Interes za pobudo po ZUstS – 11/11-12/odm

Usodni trikotnik – 5/3/uv

Anja Rijavec
Normiranje storitve nepremičninskega posredovanja – 2/13–15/č

Boštjan Polegek
Odprt kazenski postopek: ovira za izbris obsodbe? –
31-32/21-22/č

Maja Potočnik
Institut dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila v praksi
– 6-7/10-11/č
(Ne)zakonitost določanja glob za nepravilno parkiranje v MOL
(skupaj s Polono Pičman Štefančič) – 11/16-17/č
Podizvajalci pri izvedbi javnih naročil (skupaj z Matjažem Verbičem) – 24-25/12-13/č

Jure Praprotnik

Vesna Rijavec
Prekluzija v primeru delnih in vmesnih sodb – 13/23/vo

Gordana Ristin
ZARSS, ZMCGZ in ZArbit s komentarjem – 28/30-31/prik
Napotitev na mediacijo – 31-32/38-39/prik

Peter Rižnik
Incoterms 2010 (skupaj z Andrejem Friedlom in Markom Djinovićem) – 45/II–VIII/pril

Janja Roblek

(Ne)upravičenost Ballacka do denarne odškodnine – 22/15-16/č
Napad na sodnika – napad na pravno državo! – 28/3/uv

Saša Prelič
Dvojna večina pri odločanju v delniški družbi – 2/11–13/č
Nadzorni sveti in upravni odbori – 36/30-31/prik
Premislek ob predlogu za razveljavitev določb ZGD-1 o tihi družbi – 47/7–9/č

Njives Prelog
Obdobje mirovanja in vložitev zahtevka za revizijo po novem –
15/20-21/č

Andreja Primec

Jana Rodica
Ali naj Slovenija ratificira novo konvencijo? – 13/27-28/sp

Primož Rojac
Neskladnost Uredbe o ureditvi trga z vinom z načelom enakopravnosti – 9/15–17/č

Jasna Rupnik
Zloraba pravice dostopa do informacij javnega značaja –
6-7/8-9/č

Perspektiva arbitražnega reševanja sporov – 38/17-18/č

S

Evelin Pristavec Tratar
Druga tožilska pomlad – 18/6-7/č

Vera Samardžija

R
Mitja Radoševič

Poslovanje z menico kot srečanje z lepo žensko – 35/25/por
Za izboljšanje plačilne discipline – 40-41/36/por
Facebook za pravnike – 44/28/por
Severovzhodna narečja – 48/29/por

Izvršba na denarno terjatev dolžnika – 13/14-15/č

Vasilka Sancin
Barbara Rajgelj
Delitev dobička matične delniške družbe delavcem hčerinske
d.o.o. – 3-4/20/vo
Vpliv evropske delniške družbe na razvoj regulatorne konkurence
evropskega prava družb – 12/41–43/č

Brigita Rajšter Vranović
Letni dopust za starejše delavce v državnih organih –
2/22-23/vo
Malo in nujno delo – 5/21/vo
Dodatni dan letnega dopusta ob rojstvu otroka – 6-7/27/vo
Ne pozabite na odmero letnega dopusta! – 8/16-17/č
Dodatni dnevi dopusta zaradi otrok – 11/22/vo
Začasna prerazporeditev delovnega časa – 12/47/vo
Popravek – 13/23/vo
Predlagane spremembe ZDR – 15/29/por
Regres za letni dopust v javnem sektorju – 19/19/vo
Izplačilo regresa za letni dopust – 26/19-20/vo
Jubilejna nagrada – 28/19-20/vo
Položajni dodatek javnih uslužbencev – 47/15-16/č

Marko Rakovec
Odslej tudi kaznivo dejanje agresije (skupaj s Tjašo Tanko in
Matevžem Pezdircem) – 26/15-16/č

Andraž Rangus
Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 14/10-11/č

Alenka Ratnik
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ZNP z uvodnimi pojasnili – 12/62-63/prik

Začetek veljavnosti Arbitražnega sporazuma – 24-25/18–20/č
Izbor arbitrov v meddržavnih sporih – 29-30/19–21/č
Priprava memoranduma je dolgotrajen in zahteven proces –
37/15-16/č

Nina Scortegagna Kavčnik
Pravni posli med zakoncema – 2/15-16/č
Kadrovska štipendija in (ne)zaposlitev – 5/19-20/č
Skupno in posebno premoženje zakoncev na nepremičninah –
6-7/14–16/č
Sporazumna razveza zakonske zveze pri notarju – 19/15-16/č
Skupščina d.d. – nekaj iz prakse – 34/17-18/č
Sporazumna razveza zakonske zveze samo na podlagi notarskega zapisa sporazuma zakoncev – 38/14-15/č
Odstop z mesta direktorja v d. o. o. (skupaj z Nino Vovk) –
40-41/15-16/č

Liljana Selinšek
Ravnanje z elektronskimi napravami po ZKP-J: zgolj policija ali
tudi drugi državni organi? – 3-4/18-19/č
(Ne)zasebnost na delovnem mestu po ameriško – 27/24-25/sp
Prekrškovne določbe ZIntPK – 34/II–VIII/pril

Miloš Senčur
Postopek ustanavljanja novih občin – 21/10-11/č

Darja Senčur Peček
Svoboda gibanja in državljanstvo EU – 12/34–36/č
Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja – 48/15–17/č
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Peter Skerbiš
Slovenija v partnerstvu za izboljšanje mednarodnega policijskega
sodelovanja (skupaj z Jelko Klemenc) – 16-17/23-24/č

S–Š

Rešitve izvzema iz sistema DDV za osebe javnega prava, ki
nastopajo kot organ oblasti – 15/14–16/č

Š

Maja Skorupan
Prenehanje delovnega razmerja v času napotitve na čakanje –
14/15-16/č
Nadomestilo za spoštovanje prepovedi konkurenčne dejavnosti –
28/13-14/č
Delovno razmerje s tujcem: transformacija pogodbe o zaposlitvi
za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas –
31-32/20/č

Zoran Skubic
Diskriminacija pod krinko zaščite (prave) družine ni dopustna –
10/27/sp
ZVPSBNO: kje smo, kam gremo? – 15/12-13/č
Za reševanje sodnih zaostankov potrebujemo pogled naprej –
23/8-9/odm
ESČP izgublja potrpljenje – 42/28-29/sp

Katja Skumavec
Ali lahko tržni inšpektor izda odločbo, s katero prodajalcu odredi
vračilo dela kupnine – 33/9-10/č

Sanda Šabić
Malo delo, velike spremembe? (skupaj s Sabino Pirnat) –
16-17/25-26/č

Ljubica Šalinger
Prepoved telesnega kaznovanja otroka kot element načela spoštovanja otrokove koristi – 28/12-13/č

Iztok Ščernjavič
Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – pravo v funkciji politike (skupaj z Jasno Hudej) – 36/6-7/č

Alenka Šelih
Kaj je prinesel novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij? –
49-50/6–9/č

Miha Šepec
Prikriti preiskovani ukrep pridobivanja podatkov o prometu elektronskih komunikacij – 39/10–12/č
Mehanizem plea bargain v kazenskem pravu – 47/17-18/č

Jaka Slokan
Tožbeni zahtevki v socialnih sporih – 1/14-15/č
Sporna ureditev instituta imenovanega zdravnika – 6-7/12-13/č
Partnerski dialog v zdravstvu – 10/6–8/č
Evropska komisija zahteva spremembe v zdravstvenem zavarovanju – 18/8–10/č
Neurejenost pravic in institutov po ZPacP – 29-30/21–24/č
Zavarovanca nikar! – 34/12–14/č
Uveljavljanje pravice do zdravila – 40-41/12–14/č

Maja Smrkolj
Ureditev nadomestila za brezposelne in socialne pomoči v
nasprotju z Ustavo – 8/27-28/sp
O akademski svobodi in pravilnem v pravu in pravni znanosti –
9/28/prik
Med temeljnimi pravicami in evropsko zakonodajo – 10/25-26/sp
Še o mejah enostranskega delovanja držav članic v zvezi z mednarodnimi sporazumi – 18/23-24/sp
Predlog za začasno odredbo za ustavitev izvajanja zakona o
finančni pomoči Grčiji zavrnjen – 20/26-27/sp
Razmerje med transparentnostjo evropske uprave in varstvom
osebnih podatkov – 27/27-28/sp
Spravljivi toni iz Karlsruheja – 34/27-28/sp
Pravico do odmora za dojenje imajo tudi očetje – 39/24-25/sp
Zaračunavanje pristojbine za zasebno razmnoževanje avtorskih
del poslovnim subjektom v neskladju z evropskim pravom –
44/26-27/sp
Izgon državljana EU iz države njegovega prebivališča zaradi
javne varnosti – 47/26-27/sp
Zakonske omejitve pri pridelovanju gensko spremenjenih rastlin
potrjene – 48/26/sp

Martina Šetinc Tekavc
Pravo socialne varnosti – 24-25/38-39/prik

Aleš Šifrer
Računske napake v ponudbi za izvedbo javnega naročila po
novem (skupaj z Boštjanom Grešakom) – 8/13-14/č

Mitja Širaj
Uredba Rim I in pogodbeni odstop terjatev – 14/20–22/č

Borut Škerlj
Seznam obdolženčevih pravic (skupaj s Karlo Nahtigal) –
11/14/zap

Miha Šlamberger
Nezapisan prenos lastninske pravice na zemljišču ob prodaji stanovanja – 1/22/vo

Nevenka Šorli
Še enkrat: stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel –
2/21/odm

Katja Šorli Peternel
Je pošten boj v preiskovalnem postopku (ne)dosegljiv ideal? –
46/14-15/č

Mateja Špes
Odškodninska odgovornost garažnih hiš za krajo in poškodovanje vozila – 33/18–20/č

Tilen Štajnpihler
Leonid Pitamic: Država – 1/30-31/prik

Miha Štepec
Rok Sodin
Izpodbijanje pravnih dejanj v stečajnem postopku – 47/9–11/č

Simona Stanter
Lobiranje in lobisti – prihaja čas za prijavo – 35/10-11/č

Marko Starman
Slovenija proti Italiji – Evropsko sodno varstvo pred škodljivimi
vplivi plinskih terminalov – 3-4/II–VIII/pril

Zinka Strašek
Bodo sodišča poslej vodili predsedniki, direktorji ali morda minister? – 1/7–9/č

Grega Strban
Uveljavitev nove Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti
v EU – 12/28-30/č

Žiga Stupica
Zamudne obresti pri periodičnih dajatvah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja – 5/17-18/č

Pomen klavzule negative pledge v kreditnih pogodbah –
22/18–20/č
Klavzula o navzkrižni kršitvi pogodb – 31-32/17-18/č
Pravna ureditev hipoteke v Srbiji – 39/15–18/č

Sonja Štramec
Sklenitev pogodbe po pravilih o javnem naročanju – 22/16–18/č

Nana Šumrada
Izogibanje obdavčevanju s strani družb v evropskem pravu –
12/39-40/č

Dominika Švarc
Jehovove priče prepovedane – 1/28/sp
Daytonska ustava v neskladju z EKČP – 2/24-25/sp
Široka razlaga starševskih pravic – 22/27/sp
Potrditev obstoja nemednarodnega oboroženega spopada v
Makedoniji – 24-25/33-34/sp
Prekinitev umetnega ohranjanja pri življenju na podlagi vnaprej
izražene volje bolnika – 27/25/sp
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Države niso zavezane dopustiti istospolne poroke – 27/26-27/sp
Nov nalog za prijetje al Baširja zaradi genocida – 29-30/35/sp
Prva obsodba za zločine Rdečih Kmerov – 31-32/36-37/sp

Mirna Švarc
Obvezna delitev stroškov za ogrevanje po dejanski porabi –
26/8–10/č

T
Tjaša Tanko
Priprave na pregledno konferenco Rimskega statuta (skupaj s
Simono Drenik) – 19/17-18/č
Odslej tudi kaznivo dejanje agresije (skupaj z Markom Rakovcem
in Matevžem Pezdircem) – 26/15-16/č

Janez Tekavc
Vročanje odvetnikom – 9/9-10/č
Odgovornost za škodo na demonstracijah – 21/14-15/č

Andraž Teršek
Nezavezujoče: Predsednik kot protiustavni element ZRTV? –
5/33/č
Nezavezujoče: (Ustavno)pravno puhličarstvo – 11/32/č
Nezavezujoče: Res le »instrukcijska« in »nepomembna« določba?
– 16-17/41/č
Nezavezujoče: Nesuverene razlage suverenosti – 22/33/č
Nezavezujoče: Monopol nad nasiljem – 27/33/č
Vojna in mir: Mujo in njegova lastninska pravica – 28/16–18/č
Nezavezujoče: Hudičev tožnik – 34/33/č
Nezavezujoče: Fran Milčinski ali Franz Kafka? Ne, senat (1) –
40-41/41/č
Nezavezujoče: Fran Milčinski ali Franz Kafka? Ne, senat (2) –
45/33/č

Ana Testen
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti – 5/6–8/č
Doplačilo sodne takse v zadevah COVL – 15/6–8/č
Prekluzija procesnih dejanj – 44/12–14/č

Franc Testen
Stanje v sodstvu daleč od deklariranih načel – 1/6-7/odm

Luka Tičar
Pravni položaj delavca ob insolventnosti delodajalca po novi
Direktivi 2008/94/ES – 12/30–32/č
Položaj samozaposlenih oseb v slovenski pravni ureditvi –
18/II–VII/pril

Marjana Tičar Bešter
Notarji kot atribut pravne varnosti – 23/3/uv

Matej Tomažin
Nekdanje uprave na prepihu – 2/34/č
Nepremičninska uganka – 8/34/č
Posebni odnosi, posebni interesi – 16-17/42/č
Pestra prihodnost – 21/34/č
Stečajev se ne smemo bati – 26/35/č
Anomalija mnenj – 29-30/42/č
Jesen – 36/34/č
Kriza razkriva vse – 40-41/42/č
Likvidnostni val – 44/34/č
Razvoj slovenskega kapitalskega trga – 47/34/č

(Posredna) diskriminacija romskih otrok v osnovni šoli –
14/28-29/sp
Odškodnina za okužbo z virusom HIV – 16-17/33-34/sp
Obnovljena tradicija učiteljskega druženja – 16-17/37/por
Odvzem prostosti na odprtem morju in privedba pred sodnika –
18/27-28/sp
Mater (non) semper certa est ... – 19/28-29/sp
Sovražni govor med politiki … Zveni znano? – 20/25/sp
Proti zapletom s celovito prekrškovno politiko – 20/28-29/por
Domnevo nedolžnosti naj spoštujejo tudi novinarji – 21/27/sp
Manično depresivni (pasivno) volilno nesposobni? – 23/27/sp
Sadež zastrupljenega drevesa ni bil dovolj strupen –
24-25/32-33/sp
Tudi prisega osvobojena verskih in drugih omejitev –
26/26-27/sp
Bomo »izbrisane« vendarle ponovno »vpisali«? – 31-32/34-35/sp
Minima non curat … – 33/28-29/sp
Otrokova korist pomembnejša od nezakonitosti – 34/26-27/sp
Pravica do družinskega življenja tudi nezakonito priseljenim –
35/23/sp
Sledenje z GPS-om »blažji« poseg v zasebnost – 37/25-26/sp
Pravica do nerazkritja novinarskega vira – 38/27-28/sp
Nezadostna skrb za zdravje zapornika – 39/22-23/sp
Spolno nadlegovanje otroka – med varstvom pravic žrtve in
obrambe – 40-41/31-32/sp
Razvoj kazenskega prava EU – 42/17-18/por
Sodobne tehnologije v pravu EU: od pogodb do iger na srečo –
42/19-20/por
Smeri razvoja javnega sektorja: izhodna strategija Vlade RS in
javno pravo – 43/18/por
Pravni okvir informatizacije poslovanja v zemljiškoknjižnih zadevah
(po noveli ZZK-1C) – 43/20/por
Kaznovanje novinarja in urednika poseglo v svobodo izražanja –
43/27/sp
Kazensko pravo kot sredstvo za obvladovanje vsega in vseh –
46/28-29/por
Prometna podoknica onemogoča uživanje doma – 48/25/sp
Še korak dlje v boju proti nasilju v družini – 49-50/31/sp

Matjaž Tratnik
Zakonite predkupne pravice in njihove kolizije – 11/II–VI/pril
Vnovič o prenosu hipoteke – 11/VII-VIII/pril
ZGO-1, ZUreP-1 in ZPNačrt-1 s komentarjem – 21/30-31/prik
Neprava stvarna ali osebna služnost – 31-32/23-24/vo
Javno dobro (skupaj z Renatom Vrenčurjem) – 38/II–VIII/pril
Dolžnost glede izbrisa hipotek – 48/19/vo

Katja Triller Vrtovec
(Proti)ustavnost in (ne)zakonitost postopkov javnih razpisov za
(so)financiranje raziskovalne dejavnosti – 27/II–VI/pril
Oblikovanje cen programov v vrtcih – 46/20/vo

Verica Trstenjak
Znanje (evropskega prava) je moč – 12/3/uv
Pravice letalskih potnikov v EU – 12/9–11/č

Miha Turk
Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (1.)
– 35/17-18/č
Problemski vidiki pridobitve državljanstva Republike Slovenije (2.)
– 36/19-20/č

U

Jurij Toplak
Vrednost odvzetega glasu na volitvah (skupaj s Tadejem Dubrovnikom) – 21/13/č

Andreja Tratnik

56

Procesna dejanja obdolženca v kazenskem postopku –
1/29/prik
Terorizem ne opravičuje »teroriziranja« zasebnosti – 6-7/36-37/sp
Trgovina z ljudmi je samostojno prepovedano dejanje –
8/26-27/sp
Enajst tisoč batin del »skupne evropske kulturne dediščine« –
10/26/sp
Življenje ali državna suverenost? – 12/59-60/sp

Lojze Ude
Vloga sodnika v civilnih sporih – 20/3/uv
Uveljavljanje sodstva in medijev – 40-41/3/uv

Danilo Ukmar
Odločba Ustavnega sodišča brez (razumnih) razlogov o razveljavitvi – 13/15-16/č
Zamudne obresti od odškodninskih terjatev in upoštevanje delnih
plačil – 14/II–VIII/pril
Sodno varstvo sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč – 46/8-9/odm
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Simon Umek
Javno financiranje zasebne šole kot izraz svobode izobraževanja
– 23/11–13/č

V
Maja Vagaja
Uporaba besede skupina (skupaj z Jernejem Jerajem) –
39/20/vo

U–V

Načelo akcesornosti hipoteke in učinki postopkov zaradi insolventnosti – 24-25/14–16/č
Stvarnopravni zakonik (SPZ) z uvodnimi pojasnili – 35/26-27/prik
Obvezna javna obravnava pred pritožbenim sodiščem –
47/24-25/sp

Gregor Verbajs
Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč – 38/15-16/č

Matjaž Verbič
Podizvajalci pri izvedbi javnih naročil (skupaj z Majo Potočnik) –
24-25/12-13/č

Luigi Varanelli
Delniške opcije – 26/30-31/prik
Razlaga prava EU pred slovenskimi sodišči – 42/II–V/pril
Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku – 46/II–VI/pril

Miha Verčko
Kaj nam prinašajo ženitne pogodbe (1) – 14/18-19/č
Kaj nam prinašajo ženitne pogodbe (2) – 15/16-17/č
Hitrejše in varnejše poslovanje po noveli ZZK-1C –
29-30/11-12/odm

Katarina Vatovec
Starostne meje za gasilce in zobozdravnike – 2/26-27/sp
Enakovrednost pravnih sredstev glede kršitve ustave in prava EU
– 6-7/33-34/sp
Nadgradnja sodne prakse s področja državljanstva Unije –
9/25-26/sp
Prenehanje statusa begunca – 11/25-26/sp
Popolnoma samostojni informacijski pooblaščenci – 11/26-27/sp
Odgovornost v primeru razpršenega onesnaževanja – 14/27/sp
Omejitev prostega gibanja študentov? – 16-17/34-35/sp
Finančne spodbude zdravnikom za predpisovanje cenejših zdravil
– 18/24-25/sp
Omejitev višine odškodnine za izgubljeno prtljago – 19/27-28/sp
(Ne)dopustno omejevanje ustanavljanja lekarn – 23/26-27/sp
Potrjena sodna praksa Sodišča EU s področja spletnih iger na
srečo – 24-25/36/sp
Nepovrnjeni stroški za nenačrtovano bolnišnično zdravljenje –
26/23-24/sp
Upravičenost do izplačila dodatkov v času nosečnosti –
31-32/31/sp
Vnovič o začasnih ukrepih po Uredbi Bruselj IIa –
31-32/32-33/sp
Neupravičena premestitev otroka po Uredbi Bruselj IIa –
33/25-26/sp
Spet o oglaševanju iger na srečo – 34/29/sp
Konec monopola nad prirejanjem iger na srečo v Nemčiji? –
36/26-27/sp
Med poklicno tajnostjo in učinkovitostjo preiskav Komisije –
37/26-27/sp
Izjeme od načela dostopa do dokumentov – 38/28-29/sp
Med bojem proti terorizmu in varstvom temeljnih pravic –
39/25-26/sp
Pridobitev pravice do stalnega prebivališča – 40-41/32-33/sp
Ob drugi obsodbi Slovenije pred luksemburškim sodiščem –
40-41/33-34/sp
Posledice izvzetja iz schengenskega pravnega reda – 43/25/sp
Pred (napovedanimi) spremembami temeljnih pogodb EU –
45/6–8/č
V iskanju ravnotežja med varstvom osebnih podatkov in načelom
preglednosti – 45/26-27/sp
Zgolj pripadnost teroristični organizaciji ne vodi k izključitvi iz
statusa begunca – 46/25-26/sp
Se bodo plače uslužbencem EU zaradi gospodarske krize spremenile? – 47/27-28/sp
Prodaja časopisa z možnostjo nagrade (še) ne pomeni nepoštene poslovne prakse – 48/24/sp
Kdaj je trgovčeva dejavnost usmerjena v državo potrošnikovega
stalnega prebivališča? – 49-50/32-33/sp

Jernej Veberič
Zavarovanje odgovornosti odvetnikov – 39/19-20/odm

Aleš Vehar
Ali zmotno pravno mnenje Upravnega sodišča veže upravni
organ pri njegovem odločanju – 19/14-15/odm

Aleš Velkaverh
Pristojnost po kraju izpolnitve storitvene obveznosti –
12/58-59/sp

Sabrina Veseli
Kupujte slovensko! – 19/11-12/č

Adrijana Viler Kovačič
V leto 2010 z novelo Zakona o varstvu okolja – 5/9-10/č
Težave pri pridobitvi vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno
vodo – 13/17–19/č
Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi – 14/12-13/odm
Opremljanje stavbnih zemljišč – 29-30/38-39/prik
Kopanje in zadrževanje na priobalnih zemljiščih – 34/21-22/vo
Obnova fasade – 40-41/25/vo

Patrick Vlačič
Vprašanje logističnega prava – 49-50/38-39/prik

Ana Vlahek
Misli brez roka trajanja – 2/29/prik
Do zdaj le tri sodbe – 29-30/17-18/odm

Dida Volk
Obseg izvršbe na plačo (in druge stalne denarne prejemke) –
31-32/6–8/č

Irena Vovk
Maks Tajnikar: Amatersko razpravljanje o zdravstveni zakonodaji
– 3-4/28-29/int
Delni vpogled – 3-4/32/por
V boj proti brezposelnosti – 5/32/por
Mnenje o obveznih navodilih – 8/32/por
Malo delo – 9/32/por
Maria Anselmi, Vesna Mrazič: Prožnejši trg delovne sile je nujen
– 10/28-29/int
Novela ZFPPIPP-C – 11/32/por
Pravnica – portal študentov ljubljanske PF – 11/38/prik
Nova agencija – 12/64/por
Predlog ZPIZ-2 – 13/32/por
Socialnovarstveni prejemki – 16-17/40/por
Nasilje v družini – vsaka peta ženska je žrtev – 18/29/por
Davčni trojček – 20/32/por
Aktualno s področja gospodarskega prava – 21/29/por
Zakon o RTV – 21/32/por
Precedenčni primer – 22/32/por
Popolna informatizacija zemljiške knjige – 23/28/por
Neučinkovit način boja – 24-25/40/por
Alenka Jelenc Puklavec: Ustanavljanje specializiranih oddelkov ni
dobra zamisel – 26/28-29/int
Predlog ZST-1B – 27/32/por
Stanje je nevzdržno – 28/28-29/por
Novela ZVZD – 28/32/por
Predlog ZDT-1 – 29-30/40/por
Javne službe – 33/32/por
Sodišča uspešnejša – 34/32/por
Za kulturo javnega dialoga – 35/28/por
Snemanje obravnav – 36/32/por
Vpisi bodo cenejši – 37/32/por
ZP-1G – 38/32/por
Otrok pred sodiščem – 39/31/prik
Google Street View v Sloveniji – 39/32/por
Delo na črno – 40-41/40/por
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V

Korporacijsko pravo – odškodninski in korporacijski zahtevki delničarjev in gospodarskih družb – 42/16-17/por
Zloraba prava – 42/21/por
Štipendijski zakon – 42/32/por
Novosti delovnega in socialnega prava – 43/16-17/por
Spremembe ureditve postopkov zaradi insolventnosti – 43/17/por
Odpoved kolektivne pogodbe – 43/32/por
Dan pravosodja – 44/27/por

KAZALO 2010 – tuje knjige

58

Ngaire Naffine: Law’s Meaning of Life – Philosophy, Religion, Darwin and the Legal Person – 1/30
Roy Coleman, Joe Sim, Steve Tombs in David Whyte (ur.):
State, Power, Crime – 1/30
Isabella Alexander: Copyright Law and the Public Interest
in the Nineteenth Century – 1/30
Richard O. Brooks (ur.): Cicero and Modern Law – Philosophers and Law – 2/30
David A. Green: When Children Kill Children – Penal Populism and Political Culture – 2/30
Jianfu Chen in Michael Moser: China Master Business
Law Guide: Commentary and Analysis – 2/30
Hans W. Micklitz, Jules Stuyck in Evelyn Terryn (ur.): Consumer Law – Ius Commune Casebooks for a Common Law of Europe – 3-4/30
Doug Hopton: Money Laundering – A Concise Guide for
All Business – 3-4/30
Armin von Bogdandy in Jürgen Bast (ur.): Principles of
European Constitutional Law – 5/30
Brian Jack: Agriculture and EU Environmental Law – 5/30
Neil Chakraborti in Jon Garland: Hate Crime – Impact,
Causes and Responses – 5/30
Thom Brooks: Punishment – 6-7/38
Mary Warnock in Elisabeth MacDonald: Easeful Death –
Is there a case for assisted dying? – 6-7/38
Ralph Grillo, Roger Ballard, Alessandro Ferrari, Andre Hoekema, Marcel Maussen in Prakash Shan (ur.): Legal
Practice and Cultural Diversity – 8/30
Martin Heidenhain (ur.): European State Aid Law – 8/30
Lisa Webley: Legal Writing – 8/30
Daniel Closa, Alex Gardiner, Falk Giemsa in Jorg Machek: Patent Law for Computer Scientists – Steps to
Protect Computer-Implemented Inventions – 9/30
Luke Howie: Terrorism, the Worker and the City – Simulations and Security in a Time of Terror – 9/30
Helen Stalford, Samantha Currie in Samantha Velluti (ur.):
Gender and Migration in 21st Century Europe – 10/30
Gary Fooks: Corporate Crime – 10/30
Heikki Kanninen, Nina Korjus in Allan Rosas (ur.): EU Competition Law in Context – Essays in Honour of Virpi
Tiili – 11/30
Roy Coleman in Michael McCahill: Surveillance and Crime
– 11/30
Andrew Sparrow: The Law of Virtual Worlds and Internet
Social Networks – 11/30
John Muncie: Youth and Crime – 12/62
Sandra Marco Colino: Vertical Agreements and Competition Law – A Comparative Study of the EU and US
Regimes – 12/62
Tom Bingham: The Rule of Law – 12/62
Stuart G. Bugg: Contracts in English – 12/62
Kai Kochman: Schutz des »Know-How« gegen ausspähende
Produktanalysen
(»Reverse
Engineering«)/Protection of »Know-How« against Spy-ProductAnalysis (»Reverse« Engineering«) – 13/30
Serge Gutwirth, Yves Poullet in Paul Hart (ur.): Data Protection in a Profiled World – 13/30
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Predlog ZKP-K – 45/32/por
E-dostop za večjo preglednost – 46/32/por
Lažje do tujih zdravnikov – 47/32/por
Učinkovitost postopkov zaradi insolventnosti – 49-50/35-36/por
Odškodninska odgovornost – 49-50/35/por
Ogorčeni tožilci – 49-50/40/por

Robert von Steinau-Steinrück, Nicky ten Bokum, Tom Flanagan in Roselyn Sands (ur.): Age Discrimination Law
in Europe – 14/30
Ivan Hare in James Weinstein (ur.): Extreme Speech and
Democracy – 14/30
David Gurnham: Memory, Imagination, Justice – Intersection of Law and Literature – 14/30
Jan Scharlau: Socially Responsible Investment – The German and European Legal Framework – 15/30
Ingeborg Simonsson: Legitimacy in EU Cartel Control –
Modern Studies in European Law – 15/30
Marijke Malsch: Democracy in the Courts – Lay Participation in European Criminal Justice Systems – 15/30
Roger Blanpain, William Bromwich, Olga Rymkevich in Silvia Spattini (ur.): The Modernization of Labour Law and
Industrial Relations in a Comparative Perspective –
16-17/38
Robert Kolb: An Introduction to the Law of the United
Nations – 16-17/38
Shaun L. Gabbidon: Race, Ethnicity, Crime and Justice –
An International Dilemma – 16-17/38
Donald Bloxham in A. Dirk Moses (ur.): The Oxford Handbook of Genocide Studies – 18/30
Rebecca Parry, Yongqian Xu in Haizheng Zhang (ur.): China’s New Enterprise Bankruptcy Law – Context, Interpretation and Application – 18/30
Julia Hörnle: Cross-border Internet Dispute Resolution –
19/30
Yvonne Jewkes: Media and Crime – Key Approaches to
Criminology – 19/30
Paul Lange (ur.): International Trade Mark and Signs Protection – 19/30
Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi in Giovanni
Comandé (ur.): Fundamental Rights and Private Law
in the European Union – 20/30
Bonnie S. Fisher in Steven P. Lab: Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention – 20/30
Robert Steinmetz in Anders Wivel (ur.): Small States in
Europe – Challenges and Opportunities – 21/30
Ray Fells: Effective Negotiation – From Research to Results
– 21/30
Roger Blanpain: European Labour Law – 22/30
Alfred H. Meyer, Barbara Klaus in Fausto Capelli: European Food Regulation EC 178/2002: A Commentary
– 22/30
Gerry Nagtzaam: The Making of International Environmental
Treaties – Neoliberal and Constructivist Analyses of
Normative Evolution – 22/30
Andreas Dimopoulos: Issues in Human Rights Protection
of Intellectually Disabled Persons – 23/30
Gabriël Moens in John Trone: Commercial Law of the
European Union – 23/30
Gideon Boas, James L. Bischoff in Natalie L. Reid (ur.):
International Criminal Law Practitioner Library – Volume 1: Forms of Responsibility in International Criminal
Law – Volume 2: Elements of Crimes under International Law – 24-25/38
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Katja Vovk
Institut pogodbe na daljavo z vidika plačevanja po povzetju in
osebnega prevzema blaga – 36/10-11/č

Nina Vovk
Odstop z mesta direktorja v d. o. o. (skupaj z Nino Scortegagna
Kavčnik) – 40-41/15-16/č

Rafael Leal-Arcas: International Trade and Investment Law
– Multilateral, Regional and Bilateral Governance –
24-25/38
John P. Grant in J. Craig Barker: Parry and Grant Encyclopaedic: Dictionary of International Law – 26/30
Carl Constantin Lauterwein: The Limits of Criminal Law –
A Comparative Analysis of Approaches to Legal Theorizing – 26/30
Diane Rowland, Uta Kohl in Andrew Charlesworth: Information Technology Law – 27/30
Max Planck Encyclopedia of Public International Law –
The online edition – 27/30
Roger Cotterrell (ur.): Émile Durkheim – Justice, Morality
and Politics – 27/30
Stefan Kröll, Loukas A. Mistelis in Pilar Perales Viscasillas (ur.): UN-Convention on the International Sale of
Goods (CISG) – 27/30
Toshiko Takenaka (ur.): Patent Law and Theory – A Handbook of Contemporary Research – 28/30
Michael Rosenthal in Stefan Thomas: European Merger
Control – 28/30
William Kingston: Beyond Intellectual Property – Matching
Information Protection to Innovation – 29-30/38
Joe Sim: Punishment and Prisons – Power and the Carceral State – 29-30/38
Daniela Piana: Judicial Accountabilities in New Europe –
From Rule of Law to Quality of Justice – 29-30/38
Machteld Pel: Napotitev na mediacijo – 31-32/38-39
Anne-Marie Mooney Cotter: Pregnant Pause – An International Legal Analysis of Maternity Discrimination –
31-32/38
Charles Proctor: The Law and Practice of International
Banking – 31-32/38
Helmut Satzger: International and European Criminal Law
– 31-32/38
Assafa Endshaw: Intellectual Property in Asian Emerging
Economies – Law and Policy in the Post-TRIPS Era –
33/30
Hamid Yunis (ur.): Islamic Finance – Law and Practice –
33/30
Donald R. Davis, Jr.: The Spirit of Hindu Law – 33/30
Kate MacDonald in Shelley Marshall (ur.): Fair Trade, Corporate Accountability and Beyond – Experiments in
Globalizing Justice – 34/30
Evandro Menezes de Carvalho: Semiotics of International
Law – Trade and Translation – 34/30
Mohammed Idriss, Tahir Abbas in Ross Abbinnett (ur.):
Honour, Violence, Women and Islam – 34/30
Trevor Buck: International Child Law – 35/26
Nikolaus Forgó, Regine Kollek, Marian Arning, Tina Kruegel in Imme Petersen: Ethical and Legal Requirements
for Transnational Genetic Research – 35/26
Bariş Karapinat in Christian Häberli (ur.): Food Crises and
the WTO – World Trade Forum – 35/26
Alina Kaczorowska: European Union Law – 36/30
Mary Hiscock in William van Caenegaem (ur.): The Internationalisation of Law – Legislating, Decision Making,
Practice and Education – 37/30

V

Renato Vrenčur
Javno dobro (skupaj z Matjažem Tratnikom) – 38/II–VIII/pril
Prodaja nepremičnih kulturnih spomenikov v državni lasti (skupaj
s Tjašo Ivanc) – 49-50/II–VII/pril

Dušan Vučko
Zakon o voznikih – bistven poudarek na preventivi –
35/X–XII/pril

Eyal Zamir in Barak Medina: Law, Economics and Morality – 37/30
Andrea Kramer in Peter Fusaro (ur.): Energy and Environmental Project Finance Law and Taxation – New
Investment Techniques – 38/30
Jane McAdam (ur.): Climate Change and Displacement –
Multidisciplinary Perspectives – 38/30
Ferdinand von Schirach: Zločini – 39/30
Diana-Urania Galetta: Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost? – A Study of the »Functionalized Procedural Competence« of EU Member States – 39/30
Ronald J. Burke, Edward C. Tomlinson in Cary L. Cooper (ur.): Crime and Corruption in Organizations – Why
it Occurs and What to Do About It – 39/30
Kay Hailbronner (ur.): European Immigration and Asylum
Law – A Commentary – 40-41/38
Thomas Grützner, Ulf Hommel in Klaus Moosmayer (ur.):
Anti-Bribery Risk Assessment – 40-41/38
John Williams: Elder Law – 40-41/38
Aristotel: Politika – 42/30-31
Rosemary Hunter, Clare McGlynn in Erika Rackley (ur.):
Feminist Judgments – From Theory to Practice – 43/30
Rudolf Mögele in Friederich Erlbacher (ur.): Single Common Market Organisation (Regulation) (EC) 1234/2007
– Commentary – 43/30
Marek A. Cichocki in Karol Zyczkowski (ur.): Institutional
Design and Voting Power in the European Union –
43/30
Jacob Dahl Rendtorff (ur.): Power and Principle in the
Market Place – On Ethics and Economics – 44/30
Colin Fenwick in Tonia Novitz (ur.): Human Rights at Work
– Perspectives on Law and Regulation – 44/30
Jay M. Feinman: Law 101 – Everything You Need to Know
About American Law – 44/30
Allan Rosas in Lorna Armati: EU Constitutional Law – An
Introduction – 45/30
Michael Proeve in Steven Tudor: Remorse – Psychological and Jurisprudential Perspectives – 45/30
Roberto Bellelli (ur.): International Criminal Justice – Law
and Practice from the Rome Statute to Its Review –
46/30
Gillian Davies in Kevin Garnett QC: Moral Rights – 46/30
Hugh Beale, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Jacobien Rutgers, Denis Tallon in Stefan Vogenauer: Contract Law
– Ius Commune Casebooks for the Common Law of
Europe – 47/30
Ann Mumford: Tax Policy, Women and the Law – UK and
Comparative Perspectives – 48/30
Susan Tiefenbrun: Decoding International Law – Semiotics and the Humanities – 48/30
Peter Cane in Herbert Kritzer: The Oxford Handbook of
Empirical Legal Research – 48/30
Mark Sherry: Disability Hate Crimes – Does Anyone Really Hate Disabled People? – 49-50/38
Edwin Vermulst: EU Anti-Dumping Law and Practice –
49-50/38
Eric Barendt: Academic Freedom and the Law – A Comparative Study – 49-50/38
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Javna kritika sodnih odločb in celostni sistem kakovosti v sodstvu – 14/8-9/odm

Igor Vuksanović
Drugačen pogled na zakonitost kartice Urbana – 1/16-17/odm
Pogled na pravno problematiko nevarnih psov – 8/9-10/č
Kaznovalna funkcija odškodnin in Ustava – 20/11-12/č
Pozitivna diskriminacija na podlagi spola – 21/II–VIII/pril
Pretirana prijaznost do upnikov? – 27/6–8/č
Previdno pri dogovorih o izravnavi – 29-30/13-14/č
Mešane borilne veščine in pravo – 36/17-18/č
Diferenciacija višine globe glede na premoženjsko stanje –
39/8-9/č
Poziv za specialno zakonsko ureditev zaščite »žvižgačev« –
45/8–10/č
Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi – 45/22/vo
Nerazumne rešitve preprečevanja dela na črno – 46/6-7/č
Psihološko testiranje v okviru Koncepta odkrivanja in dela z
nadarjenimi učenci – 49-50/23/vo

Živa Zaplotnik
Smernice za prenovo zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem
postopku – 39/II–VIII/pril

Aleš Završnik
Letališki varnostni screening – 3-4/3/uv
Prva od suhih krav – 10/30-31/prik
Nadzorstvena družba: kdo še potrebuje fantastiko? – 34/3/uv
Choice – 37/30-31/prik

Nejc Zemljak
Varčevanje skozi spremembe Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju – 28/8-9/č
Mediacija v individualnih delovnih sporih zoper državo –
42/15-16/č

Sabina Zgaga

W
Nana Weber
Priznavanje tujih sodnih odločb o posvojitvi otroka s strani istospolnih partnerjev – 27/16-17/odm
ZDZdr – ali zakonodaja dovolj ščiti pred zlorabo pravic? –
28/10-11/č
Odprta vprašanja tudi na področju OBMP – 29-30/24–26/č
Še o problemih izvajanja ZDZdr v praksi – 34/19-20/č
Istospolne zakonske zveze v luči argumenta tradicije in starševstva – 35/24-25/sp
Zdravljenje proti volji posameznika krši pravico do zasebnega
življenja – 36/27-28/sp
Različno obravnavanje na podlagi spolne usmerjenosti –
39/23-24/sp
Pravica do starševskega dopusta pripada tudi moškim –
44/25-26/sp
Države niso dolžne priznavati cerkvenih porok – 45/25-26/sp
Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja vsebuje pravico do izbire priimka – 46/24-25/sp
Obljuba varovanja zaupnih podatkov ne šteje? – 49-50/30/sp

Vpliv Lizbonske pogodbe na določanje kaznivih dejanj na ravni
EU – 5/16/č
(Kazenski) zakoni s časovno omejeno veljavnostjo – 35/16-17/č

Miša Zgonec - Rožej
Poveljniki OVK vnovič pred sodiščem – 31-32/35-36/sp

Tadeja Zima Jenull
Izvrševanje začasnih odredb v upravnem sporu – 6-7/II–VII/pril

Boštjan M. Zupančič
Pravo in psihopatologija oblasti – 2/6–8/č

Ž
Irena Žagar
Vpliv odločitev Sodišča EU na socialne spore – 12/37-38/č

Primož Žerjav
Soobstoj gensko spremenjenih in drugih kmetijskih rastlin (skupaj s Francijem Avscem) – 33/27-28/sp

Simon Žgavec

Z
Bojana Zadravec
Pomanjkljivosti Družinskega zakonika – 8/11–13/č
Življenjske skupnosti v Sloveniji in tujini – 10/12-13/č
»Navidezne« zakonske zveze – 20/12–14/č
Pravilni zapis osebnih imen – predlog za spremembo –
33/16–18/č
Sklenitev zakonske zveze in dokumenti – 37/18–20/č

Mojca Zadravec
Test sorazmernosti na primeru odločbe Ustavnega sodišča –
16-17/12–14/č

Dean Zagorac
Novo staro vodstvo zveze – 18/32/por
Mediacija je vse privlačnejša – 23/29/por
PDL v čistilni napravi – 40-41/36/por

Univerzalno pravno nasledstvo pri statusnih preoblikovanjih
gospodarskih družb – 24-25/8–11/č

Matija Žgur
Veš, premier, svoj dolg? – 5/10-11/č
Ustavna demokracija in vladavina prava – ustavnopravni eseji –
11/30-31/prik
Omejevanje javnih zdravstvenih pravic in doktrina pozitivnih
obveznosti države – 37/17-18/č

Vanja Žgur
Ukrepi proti oglaševanju v nasprotju z zakonom so v praksi neučinkoviti – 44/17-18/č

Blaž Žibret
Prva sodba Sodišča EU v slovenskem jeziku – 1/25-26/sp

Nina Židanik
Kam je izginilo dejanje majhnega pomena? – 46/12-13/č

Janez Žirovnik
Saša Zagorc
V prihodnje tudi volitve po pošti?! (skupaj s Tadejem Dubrovnikom) – 45/14-15/č

Ljubo Zajc
Zakon o varnosti cestnega prometa je preteklost – 35/3/uv

Aleš Zalar
Kdo in zakaj naj nadzira nadzornike – 2/3/uv
Kako izbrati idealnega sodnika ali arbitra – 35/13–15/č

Boštjan Zalar
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Habermas, Foucault, Žižek ... ustavne spremembe – 8/II–VII/pril
Javna kritika sodnih odločb – 9/6–8/č

(Začasna) odložitev izvajanja parlamentarnega nadzora –
16-17/9-10/č
(Ne)potrebnost stranskih žrtev pri zakonitih posegih v
(tele)komunikacijsko zasebnost – 23/18-19/č

Jurij Žurej
Kako pisati zakone – 38/3/uv
Glasbene kvote – 40-41/II–VIII/pril
Organizacija in status javne radiotelevizije – 47/II–VIII/pril

