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POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku 
2012. 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 napoved-
nik), 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, Gradiva, ki jih obravnava 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, elek-

tronskega 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)
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A
Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

Nova pravila objav podatkov gospodarskih subjektov – 38//I-II/pod
Bonitetne ocene v javnih naročilih (Mateja Dren in Boštjan Grešak) – 

41-42/9-10/č
Pojasnilo (Romana Logar) – 41-42/I/pod

Agencija za trg vrednostnih papirjev
glej vrednostni papirji

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN)
S spremembo ZUKN želi Vlada razširiti in poostriti nadzor nad 

upravljanjem državnih naložb – 14/I-II/pod
Načelom korporativnega upravljanja sledijo tudi smernice upravljanja 

nejavnih družb in družinskih podjetij – 41-42/I-II/pod

alkohol
Alkohol kot sekundarni vzrok najhujših prometnih nesreč v obdobju 

2001–2010 (Bogomil Brvar) – 9/14-15/č
Pridobivanje podatkov za zdravstvene preglede s svetovanjem po 

Zakonu o voznikih – 10/26/mo

alternativno reševanje sporov
Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji (Nana Weber) 

– 5/29/prik
Kolektivni socialni spori (Urška Grm in Jaka Slokan) – 6-7/II–VII/pril
Novela EZ-E (Irena Vovk) – 6-7/40/por
Družinski zakonik – o čem vse odločamo? (Lan Vošnjak) –  

11/12–14/č
Partnerski postopki pri financiranju zdravstvenih storitev (Martin Toth) 

– 12/17–19/odm
Zadovoljstvo tudi ob neuspešni mediaciji (Nana Weber in Gregor 

Jenko) – 18/14–16/č
Lawyers and Mediation (Irena Vovk) – 19/30/prik
Ali ste pripravljeni na ODR? (Aleš Zalar) – 20/3/uv
Novi načini alternativnega reševanja sporov in možnosti za njihovo 

uvedbo v Sloveniji (Nataša Cankar) – 22/19-20/č
Consumer ADR in Europe (Irena Vovk) – 26/30/prik
Zunajsodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji – med 

pomanjkljivim, sistemsko zgrešenim in protiustavnim (Aleš Galič) 
– 31-32/6–8/č

Alternativno reševanje bagatelnih zadev ob pripravi sprememb 
kazenske zakonodaje (Jožef Kovač) – 36/17-18/č

Tokrat malo drugače o alternativnem reševanju potrošniških sporov 
(Luka Rejc) – 37/13-14/č

Kako sodobne družbe rešujejo spore? (Aleš Zalar) – 39-40/21-22/č
Kdo in zakaj se boji mediacije na sodišču? (Aleš Zalar) – 41-42/3/uv
Pota in stranpota slovenskega prava varstva potrošnikov (Irena Vovk) 

– 43/18-19/por
The Practice of Arbitration – Essays in Honour of Hans van Houtte 

(Irena Vovk) – 43/30 – 43//
EU Mediation Law and Practice (Irena Vovk) – 45/30/prik
The Mediator’s Handbook (Irena Vovk) – 46/31/prik
Sodišču pridružena mediacija (Irena Vovk) – 46/32/por

KAZALO 2012 statistika

Avtorji: 325

Uvodniki: 42

Članki: 391

Odmevi: 54

Priloge: 46

Podjetnik  
med paragrafi: 40

Erarjeve meje: 77

Vprašanja & odgovori: 62

Mnenja organov: 91

Sodna praksa: 248

Intervju: 1

Poročila: 103

Prikazi: 163

Knjige domačih avtorjev: 46

Knjige tujih avtorjev: 72

Iz disertacij: 3

Spletne strani: 42

Zapisi: 16

Prava peresa: 12

Drugo: 4
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B
bančništvo

Kaj prinaša leto 2012 za podjetnike? (Jure Mikuž) – 1/34/č
Svetovanje s figo v žepu (Sandi Kodrič) – 2/34/č
Evropska ekonomska srebrenica (Robert Kleindienst) – 4/34/č
Razlika med »morem« in »moram« (Jure Mikuž) – 9/34/č
Kartelni dogovor o višini Euriborja? (Ana Vlahek in Meta Ahtik) – 

10/13–15/č
Vzporedni bančni sistem – so temelji za novo finančno krizo že 

postavljeni? (Peter Merc) – 15/11-12/č
Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj? (Dženeta 

Cizelj in Christian Schitton) – 27/II–VII/pril
Kaznivo dejanje zlorabe kreditne kartice – 28/22-23/sp
Pasti finančnega vzvoda (Jure Mikuž) – 28/34/č
(Dopustne) stranpoti popolne harmonizacije področja potrošniških 

kreditov v EU (Zoran Skubic) – 29-30/31/sp
Časovna uporaba Uredbe o postopkih v primeru insolventnosti v 

novih državah članicah (Judita Dolžan) – 29-30/32/sp
In flagranti: Čarovnice (Hinko Jenull) – 36/33/č
Evropska centralna banka – kam in kako? (Igor Vuksanović) –  

38/II–VIII/pril
Učinkovitost zadružnih bank med finančno krizo ter njihov pomen za 

slovensko manjšino v Italiji (Mitja Stefancic) – 39-40/14-15/č
Finančni pravni posli (Zoran Skubic) – 41-42/19-20/por
Pridobivanje podatkov o transakcijskih računih v tujini – 41-42/26/mo
4. točka četrtega odstavka 11. člena (Jože Mencinger) – 44/34/č
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 

(Maja Koritnik in Peter Merc) – 46/II–VIII/pril
Od 1. januarja bodo obdavčene tudi finančne storitve – 46/I-II/pod
Za dolgove Ljubljanske banke do nekdanjih deviznih varčevalcev 

iz Hrvaške in BiH je odgovorna Slovenija (Aleš Velkaverh) – 
47/22–24/sp

3 krat 26.000 (Jože Mencinger) – 47/34/č
Alternativne prihodnosti EU (Matjaž Nahtigal) – 49-50/II–VIII/pril

Bangladeš
Morska meja med Bangladešem in Mjanmarom ter sodniška 

priložnost za Slovenijo (Marko Pavliha) – 11/29-30/sp

begunci
glej tudi azil in migracije
Novela ZMZ-C (Irena Vovk) – 34/32/por
Nižanje standardov tudi na področju azila (Špela Kunej) –  

35/16-17/č
Veroizpoved kot razlog za preganjanje (Katarina Vatovec) – 

39-40/35/sp

Belgija
Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira (Žiga Dolhar) – 

9/27-28/sp
Predolgo iskanje primerne namestitve za zapornika z duševnimi 

težavami (Andreja Tratnik) – 41-42/33-34/sp
Beneška komisija (Evropska komisija za demokratizacijo skozi pravo)
Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije (Ciril Ribičič in Dragica 

Wedam Lukić) – 26/28/por

blagovna znamka
glej industrijska lastnina

borza
glej ekonomija in vrednostni papirji

Bosna in Hercegovina
Za dolgove Ljubljanske banke do nekdanjih deviznih varčevalcev 

iz Hrvaške in BiH je odgovorna Slovenija (Aleš Velkaverh) – 
47/22–24/sp

brezplačna pravna pomoč
glej pravna pomoč

C
Carinska uprava Republike Slovenije

Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – dodatno pojasnilo – 
9/I/ erar

Spremenjena višina trošarine za cigarete – 45/II/erar
Ureditev carinskega statusa plovil – 45/III-IV/erar

Odvetniki podpiramo obstoj in nadaljnji razvoj sodišču pridruženih 
mediacij (Zoran Hajtnik) – 48/12-13/č

Andora
Sodišče mora zagotavljati videz nepristranskosti (Aleš Velkaverh) – 

23/22-23/sp

arbitraža
glej tudi alternativno reševanje sporov
Arbitraža kot poslovni model reševanja sporov (Natali Gak) –  

44/28/por

Avstrija
Obsodba zaradi obljube državljanstva (Alenka Mordej) – 4/29/sp
Podatek o transakcijskem računu v tujini – 5/22/mo
Mag. Rudi Vouk – dobitnik XXIII. Tischlerjeve nagrade (Franci 

Gerbec) – 5/28/por
Zadeva Zehentner proti Avstriji – 14/I–VIII/pril
Obveznost brezplačnega dela odvetnikov ni nujno prisilno delo (Aleš 

Velkaverh) – 18/22-23/sp
Pridobivanje podatkov o transakcijskih računih v tujini – 41-42/26/mo
Opravljanje poslovodnih storitev – 43/IV/erar
Pravica do ustne obravnave v delovnem sporu z javnim uslužbencem 

(Aleš Velkaverh) – 44/26-27/sp

avtorsko pravo
Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic – višina nadomestila za 

uporabo avtorskih del – 2/20-21/sp
Ali država še dela v imenu ljudi in za ljudi? (Nataša Pirc Musar) – 

6-7/3/uv
Povrnitev stroškov tujega »korespondenčnega« odvetnika (Judita 

Dolžan) – 6-7/34-35/sp
Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira (Žiga Dolhar) – 

9/27-28/sp
Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo? (Jure 

Levovnik) – 10/27/sp
Kdaj plačati pravično nadomestilo za predvajanje fonogramov in kdaj 

ne? (Vilma Alina Šoba) – 13/23/sp
Med varstvom osebnih podatkov in varstvom avtorskih pravic na 

internetu – med Scilo in Karibdo? (Verica Trstenjak) –  
21/13–16/č

Ko prost pretok blaga trči ob zid nacionalnega varstva intelektualnih 
pravic (Zoran Skubic) – 26/20/sp

Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji –  
27/II-III/erar

Dokončni da prostemu pretoku »rabljenih« računalniških programov 
(Zoran Skubic) – 27/26/sp

Združljivost slovenskega sistema obveznega kolektivnega upravljanja 
malih pravic z evropskim pravom (Eneja Drobež) – 28/II–VII/pril

Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic 
(Eneja Drobež) – 34/12–14/č

Nekateri pomisleki v zvezi s predlogom novele ZASP (Eneja Drobež) 
– 43/13-14/č

Avtorsko pravo – odprta razmišljanja in pomisleki (Jurij Žurej) –  
43/II–VIII/pril

Izumi in avtorska dela v delovnem razmerju (Elizabeta Zirnstein) – 
45/II–VIII/pril

Vsi smo pirati (Sandi Kodrič) – 45/34/č
Razmislek ob rob dvema kršitvama akademske etike pri pravnem 

pisanju (Aleš Novak) – 47/8–11/č
Kadijeva sodba (Marko Novak) – 48/14–16/odm
Še enkrat o plagiatih in etiki javnega prostora (Aleš Novak) – 

49-50/18–20/odm
Tuje perje, argumenti in plagiat (Ranka Ivelja) – 49-50/20/odm

azil
Na poti k prenovi Dublinske uredbe (Katarina Vatovec) – 2/27-28/sp
Ostra obsodba ravnanj Italije s pribežniki iz Libije (Andreja Tratnik) – 

9/23–25/sp
Konstitucionalizacija listine EU o temeljnih pravicah (Matej Avbelj) – 

19/26-27/sp
Višina denarne pomoči za azilante (Špela Kunej) – 31-32/34-35/sp
Nižanje standardov tudi na področju azila (Špela Kunej) –  

35/16-17/č
Kako se Upravno sodišče nedopustno izmika sojenju (Matevž Krivic) 

– 49-50/8-9/č
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Kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom? (Matevž 
Krivic) – 1/6-7/odm

Veliko bi jih pisalo, malokdo bi utemeljeval (Zdenka Čebašek - 
Travnik) – 1/7/odm

V iskanju domačih Eichmannov (Aleš Završnik) – 1/28-29/prik
The Citizen and the Chinese State (Irena Vovk) – 1/30/prik
Še o sovražnem govoru – dekriminalizirajmo ga! (Jernej Rovšek) – 

2/13–15/odm
Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let (Nana Weber) 

– 2/16–18/č
Državljani v trenirkah in sovražni govor (Rok Čeferin) – 3/14-15/odm
Ko ustavnosodna praksa slovenskega Ustavnega sodišča nasprotuje 

rationibus decidendi ESČP (Simon Umek) – 5/17–19/č
Si obrezovanje zasluži pravno varstvo? (Anita Goršek) – 8/9–11/č
Obrezovanje otrok – verska svoboščina ali kršitev otrokovih pravic? 

(Tone Dolčič) – 9/9–11/č
Jamstvo družbenikov ob izbrisu družb v Sloveniji in svoboščine EU 

(Franz Serajnik) – 10/19-20/č
O vprašanju obrezovanja malo drugače (Matija Žgur) –  

11/15-16/odm
Podrobneje o fizičnih osebah, ki so lahko podvržene omejevalnim 

ukrepom (Katarina Vatovec) – 11/24-25/sp
Volivec brez pravnega sredstva (Tadej Dubrovnik in Jurij Toplak) – 

12/14–16/č
Ustavnopravno nedorečeno javno izražanje o javnem izražanju 

(Andraž Teršek) – 13/13–15/odm
Odločanje o prestajanju kazni na odprtem ali polodprtem oddelku 

(Boštjan Polegek) – 13/16–18/č
Spletni smerokaz: RED – pravice, enakost, raznolikost (Irena Vovk) – 

13/38/prik
Preiskava po ZPOmK-1 – (ne)skladnost z Ustavo? (Jernej Mlinarič) – 

14/11-12/č
Družinski zakonik je padel, vprašanja ostajajo (Boštjan Vernik Šetinc) 

– 14/13-14/č
Je homofobija sovražni govor? (Andraž Teršek) – 14/26-27/sp
The EU as a »Global Player« in Human Rights? (Irena Vovk) – 

14/30/prik
Po poteh demokracije, pravne države in varstva človekovih pravic 

(Nejc Brezovar) – 15/29/por
Spletni smerokaz: Društvo za nenasilno komunikacijo (Irena Vovk) – 

15/38/prik
Pravica do vode (Gašper Adamič) – 16-17/22–24/č
Kršitev pravice do svobode zaradi omejitve gibanja s policijskim 

kordonom? (Andreja Tratnik) – 16-17/29-30/sp
Pokol v Katinskem gozdu v luči doktrine Šilih (Zoran Skubic) – 

16-17/30-31/sp
Dokazno breme v primerih diskriminacije pri zaposlovanju (Katarina 

Vatovec) – 16-17/32-33/sp
Konstitucionalizacija listine EU o temeljnih pravicah (Matej Avbelj) – 

19/26-27/sp
Zgodba o neki sodni farsi je zdaj končana (Marta Dominika Jelačin) 

– 20/12-13/č
Stereotipi o spolnih vlogah ne opravičujejo diskriminacije (Nana 

Weber) – 21/36-37/sp
Tekmovanje Rubikon 2012 (Toni Matoh) – 21/41/por
O »nujnih razlogih javne varnosti« iz Direktive 2004/38/ES (Katarina 

Vatovec) – 22/29-30/sp
Razveljavitev sankcije za izostanek z naroka – 23/18-19/sp
»Prisilno upokojevanje« po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na 

podlagi spola in na podlagi starosti (Barbara Kresal) –  
23/II–VII/pril

Kako diha pravna država? (Ivan Kristan) – 24-25/3/uv
Health and Human Rights in Europe (Irena Vovk) – 24-25/38/prik
Odgovornost (Neža Kogovšek Šalamon) – 26/3/uv
Kaj je v največjo korist osebe z anoreksijo? Prisilno hranjenje? 

(Katarina Vatovec) – 26/23-24/sp
Prepoved obrezovanja dečkov iz verskih razlogov (Judita Dolžan) – 

26/24-25/sp
Izbrisanim je treba izplačati odškodnine (Neža Kogovšek Šalamon) – 

26/25–27/sp
Razbohotena dediščina Demosove inkvizicije (Dragan Petrovec) – 

27/3/uv
Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči (Nana Weber) – 

27/27/sp
Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji (Živa Cotič) 

– 27/29/por
Zlonamerno blatenje Demosa (Anton Tomažič) – 28/3/uv
Ko se zdi, da tudi prometna varnost postaja posel (Rosana Lemut 

Strle) – 28/6–8/č
PRAVičnO: Je 143. člen ZUJF v skladu z Ustavo in EKČP? (Ciril 

Ribičič) – 28/33/č

Ureditev carinskega statusa registriranih plovil za šport in razvedrilo 
oseb iz EU (pravnih in fizičnih), ki imajo svoja plovila na 
Hrvaškem – 47/IV/erar

Pristop Turčije h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku –  
47/IV/erar

Urejeno davčno zastopanje pri postopku 42 – 47/IV/erar

carine
glej tudi Carinska uprava Republike Slovenije
Ureditev carinskega statusa plovil – 45/III-IV/erar
Ureditev carinskega statusa registriranih plovil za šport in razvedrilo 

oseb iz EU (pravnih in fizičnih), ki imajo svoja plovila na 
Hrvaškem – 47/IV/erar

civilno pravo
Po 200 letih ODZ (Nana Weber) – 3/28-29/por
ODZ je (!) veljavno pravo na Slovenskem (Zoran Skubic) – 3/29/zap
Veljavnost konkurenčne klavzule – enaka vrednost vzajemnih dajatev 

– višina pogodbene kazni – 10/23–25/sp
Občni državljanski zakonik – Faksimile izdaje iz leta 1928 s spremno 

besedo dr. Mihe Juharta (Matija Damjan) – 10/29/prik
Uvod v zasebno pravo: Splošni del civilnega prava (Jernej Podlipnik) 

– 10/30-31/prik
Temelji civilnega in gospodarskega prava (Luigi Varanelli) –  

13/31/prik
Od nerazumevanja do dobrih praks (Nana Weber) – 15/28-29/por
Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire! (Damjan Možina) – 

21/11–13/č
Protiknjižno priposestvovanje – dobrovernost – 23/19-20/sp
ZOPNI – dve novi uredbi (Irena Vovk) – 23/32/por
Skupno evropsko prodajno pravo: stvar izbire, vendar čigave? (Nuša 

Kavšek) – 27/9–11/odm
Sosporništvo pri vlaganju revizijskih zahtevkov (Maja Potočnik) – 

33/15-16/č
O vplivu javne dostopnosti in zgradbe sodnih odločb na kvaliteto 

prava (Damjan Možina) – 45/6-7/č
Primerjalnopravni trendi na področju zastaranja (Karmen Lutman) – 

46/8-9/č

civilno procesno pravo
glej tudi pravna sredstva, vročanje in zamudna sodba
Sodišče in ocenjevanje dokazov v civilnem postopku (Luigi Varanelli) 

– 2/6–8/č
Evropsko civilno procesno pravo I (Andrej Ekart) – 2/30-31/prik
Vpogled v sklep o dedovanju – 3/23/mo
Možnosti stranke v primeru pristranskosti sodnika (Urška Grm) – 

4/10–12/č
Uporaba dokazov, ki ne smejo biti uporabljeni v kazenskem 

postopku, v pravdnem postopku – 18/20-21/sp
Ocena učinkovanja aktualnih določb v zvezi z dokaznim bremenom v 

postopkih (Urška Grm) – 20/14–16/č
Avtomat COVL – sodni espresso pregrenkega okusa (Janč Ljubimski) 

– 23/6–9/č
Fotokopija pisnega pooblastila – 28/22/sp
Ureditev fikcije vročitve kot fikcija pravne države (Jaka Pengov) – 

29-30/9-10/č
Izostanek z naroka in opravičljiv razlog – 31-32/II-III/pod
Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenega pravdnega postopka za 

uveljavitev terjatve in pravdni stroški (Breda Bloudek) –  
35/9–14/č

Pooblastilo za vložitev tožbe ali pravnega sredstva – 38/22/sp
Balkanski bojevnik in vrnitev v prejšnje stanje – 38/II-III/pod
Navadno sosporništvo – sprememba delodajalca zaradi prenosa 

dejavnosti – 39-40/28-29/sp
Pasti in zanke dokaznega postopka v pravdi (Nana Weber) –  

43/17-18/por
Stranska intervenienca na strani neobstoječe stranke (Nana Weber) 

– 45/12-13/č
Nagrada za narok v ponovljenem postopku – 46/II-III/pod
Predlog za obnovo postopka – 48/II-III/pod

Č
Češka

Ko izvršilna oblast prestopi Rubikon (Zoran Skubic) – 9/25-26/sp
Evropska unija kot pravni problem (Matej Accetto) – 12/3/uv

človekove pravice
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, izbrisani, svoboda 

izražanja, Varuh človekovih pravic in zasebnost
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Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – dodatno pojasnilo – 
9/I/ erar

DDV in zakaj je dobro, da je Slovenija članica EU (Jernej Podlipnik) 
– 11/11/č

Določitev stopnje DDV pri dobavi foto knjig – 11/I/erar
Uporaba telovadnice za plačilo ali brezplačno ter DDV – 13/I/erar
Obravnava storitev SWIFT po ZDDV-1 – 13/I-II/erar
Stroški prehrane in nastanitev ter odbitek DDV – 13/II/erar
Stopnja DDV foto knjige (popravek) – 20/I/erar
Pridobitev kozmetičnih izdelkov po ZDDV-1 – 20/III/erar
Dobava šolskih malic srednji šoli in DDV – 20/II/ erar
Popravljanje napak pri obračunu DDV – 22/I-II/erar
Na pragu novih sprememb obračuna DDV – 23/I-II/pod
Novela ZDDV-1 – razveljavitev 66. a člena ZDDV-1 – 24-25/I/erar
Odbitek DDV od večnamenskih vozil – 24-25/I-II/erar
Zastaranje obveznosti in popravek DDV – 24-25/II/erar
Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV – 29-30/I/erar
Storitve, povezane z izvozom, verižni izvozni posel ter DDV –  

29-30/I-II/erar
Popravek obračunanega DDV, kadar je popravljavec v postopku 

zaradi insolventnosti (Jernej Podlipnik) – 31-32/16-17/č
Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti – 33/I–IV/erar
Zdravstvene storitve in oprostitev DDV – 35/I-II/erar
Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 – 35/II-III/erar
Izdatki za hrano, pijačo, hotelsko nastanitev z vidika odbitka DDV – 

35/III/erar
Vračilo DDV v zvezi s prenosom novega prevoznega sredstva v 

drugo državo članico – 35/IV/erar
Prepoved odbitka vstopnega DDV ob sodelovanju kupca pri goljufiji 

ali zlorabi (Jernej Podlipnik) – 35/25-26/sp
Zdravilske storitve in oprostitev DDV – 37/I-II/erar
Zastaranje obveznosti in popravek odbitka DDV – 37/II-III/erar
Plačilo najemodajalca najemniku po najemni pogodbi in DDV –  

37/III-IV/erar
Obravnava vinjet in parkirnin z vidika odbitka DDV – 37/IV/erar
Uvod in dobave reagentov kalibratorjev in krvnih kontrol po Zakonu 

o davku na dodano vrednost – 39-40/I/erar
Popravek davčne osnove v skladu s tretjim, četrtim in petim 

odstavkom 39. člena ZDDV-1 – 39-40/I-III/erar
Davek škodi, zmanjšanje kakovosti pa še bolj (Sandi Kodrič) – 

41-42/42/č
Obračun DDV pri prevozu potnikov v mednarodnem cestnem 

prometu – 43/I/erar
Z novim letom tudi dodaten davek na vodna plovila in novosti pri 

obravnavi najema plovila – 44/I-II/pod
Obvestilo o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost 

(novela ZDDV-1G) – 47/I–III/erar
Davčna obravnava daril (Andrej Grah Whatmough) – 48/II–VIII/pril

davek na finančne storitve
Od 1. januarja bodo obdavčene tudi finančne storitve – 46/I-II/pod

davek na motorna vozila
Povrnitev davka na motorna vozila za invalide (Eva Štromajer) – 

41-42/23-24/vo

davek od dohodkov pravnih oseb
Prispevki za zavarovance – poslovodne osebe – 4/II–IV/erar
Transferne cene odslej po bolj tržnih načelih – 5/I-II/pod
Tudi letos novosti pri oddaji davčnega obračuna – 8/I-II/pod
Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo odvetniških storitev – 11/I–III/erar
Na pragu davčnih sprememb – 12/I-II/pod
Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55. b in 56. členu 

ZDDPO-2 – 13/II-III/erar
Postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na 

podlagi 24. člena ZDDPO-2 – 24-25/II-III/erar
Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji –  

27/II-III/erar
Izpolnjevanje davčnih obveznosti bo preprostejše – 28/I-II/pod
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – 29-30/II/erar
Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti – 33/I–IV/erar
Zadeva Pelati: v prid katere stranke je odločilo Sodišče EU? (Petra 

Weingerl) – 41-42/29-30/sp
Davčna obravnava daril (Andrej Grah Whatmough) – 48/II–VIII/pril
Novele davčnih zakonov in nov sistem pavšalne obdavčitve (Andrej 

Grah Whatmough) – 49-50/6-7/č

davki
glej tudi davek na dodano vrednost (DDV), davek na motorna vozila, 

davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnina in davek na 
finančne transakcije

Rasizem v nogometu – kaj nam lahko pove primer Terry (Vesna 
Bergant Rakočević) – 29-30/13-14/č

O zlonamernem blatenju Demosa (Dragan Petrovec) – 29-30/21/odm
Izročitev obdolžencev in obsojencev – 29-30/23/sp
Omrežna nevtralnost (Mark Pohar) – 31-32/9–11/č
Tajnost glasovanja: svet v eno, Slovenija v drugo smer (Mitja 

Leskovar) – 31-32/21–23/č
Višina denarne pomoči za azilante (Špela Kunej) – 31-32/34-35/sp
Global Public Interest in International Investment Law (Irena Vovk) – 

33/31/prik
Paradoksi: Hudodelska podjetja (Aleš Završnik) – 34/33/č
The Interaction Between Europe's Legal Systems – Judicial Dialogue 

and the Creation of Supranational Laws (Irena Vovk) – 
37/30/prik

Človekove pravice v Sloveniji: včeraj, danes in jutri (Matija Žgur) – 
38/29/por

Moje volišče je tu čez cesto, tvoje dvajset kilometrov stran – ker si 
invalid (Jurij Toplak) – 39-40/19/zap

Guy Standing: negotovost ljudi in pomanjkanje delovne identitete 
(Mitja Stefancic) – 41-42/36-37/int

Minervine sovice (Ciril Ribičič) – 44/30-31/prik
Janusov obraz sodstva do izbrisa (Blaž Kovač) – 45/14-15/č
Pogled varuhinje človekovih pravic – opravljeno delo in izzivi za 

prihodnost (Zdenka Čebašek - Travnik) – 47/3/uv
Ob šestdesetletnici Sodišča EU (Petra Weingerl) – 49-50/14-15/č

D
darilna pogodba

glej pogodbe

darilo
Pridobivanje davčne številke občanov pri nakupu letnih vstopnic – 

12/23/mo
Davčna obravnava daril (Andrej Grah Whatmough) – 48/II–VIII/pril

Davčna uprava Republike Slovenije
Sporna praksa obdavčitve dobička osebnih družb (Blaž Radujko in 

Tamara Kek) – 38/8–11/č

davčni postopek
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona 

o davčnem postopku – 2/II-III/erar
Vprašanje in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju 

Zakona o davčnem postopku – obveznosti nakazovanja plačil 
za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na 
transakcijske račune (19. januar 2012) – 9/I–III/erar

Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku – obveznost 
plačnika davka – 11/III-IV/erar

Razkritje podatkov na podlagi drugega odstavka 19. člena ZDavP-2 
– 22/IV/erar

Kaj narediti, ko delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost 
(Darko Krašovec) – 24-25/12-13/č

Še o navideznosti pravnih poslov v davčnih zadevah (Jernej 
Podlipnik) – 27/12-13/č

Spremembe ZDavP-2 predvidevajo tudi poseg v delovanje registrskih 
blagajn – 31-32/I-II/pod

V septembru bodo izdane prve odločbe o obdavčitvi nepremičnin 
večje vrednosti – 34/I-II/pod

4. člen ZIZ proti 19. členu ZDavP-2 – 35/21/mo
Sporna praksa obdavčitve dobička osebnih družb (Blaž Radujko in 

Tamara Kek) – 38/8–11/č
Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo 

davka od dividend, obresti, od plačil, uporabe premoženjskih 
pravic in drugih dogodkov na podlagi določb mednarodne 
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka (obr. KIDO 
9 – 12) – 39-40/II–IV/erar

Zadeva Pelati: v prid katere stranke je odločilo Sodišče EU? (Petra 
Weingerl) – 41-42/29-30/sp

Upravičenost pojma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
(Albin Igličar) – 47/16-17/č

Novele davčnih zakonov in nov sistem pavšalne obdavčitve (Andrej 
Grah Whatmough) – 49-50/6-7/č

davek na dodano vrednost (DDV)
Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – 4/I-II/erar
Stopnja DDV za led – verifikacija odgovora – 4/II/erar
88.b in 88.c člen ZDDV-1 ter vpisovanje v obračun DDV-O –  

6-7/III/erar
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Pravne dileme na področju zaposlovanja tujcev v državni upravi 
(Robert Klun) – 4/15-16/odm

Dodatni dnevi dopusta za invalide (Nataša Belopavlovič) – 4/20/vo
Kako pomembno je obveščati delodajalca? (Tanja Pirnat) –  

5/15–17/č
Povračilo stroškov za prehrano med delom (Brigita Rajšter Vranović) 

– 5/19/vo
Je sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas 

dopustno? (Katarina Vatovec) – 5/25-26/sp
Pravica do dopusta v primeru dela s krajšim delovnim časom 

(Nataša Belopavlovič) – 6-7/26/vo
Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe (Nataša Belopavlovič) – 

9/21/vo
Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi – višja izobrazba od 

zahtevane (Nataša Belopavlovič) – 9/21/vo
Vprašanje in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju 

Zakona o davčnem postopku – obveznosti nakazovanja plačil 
za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na 
transakcijske račune (19. januar 2012) – 9/I–III/erar

Dodatni dnevi dopusta javnih uslužbencev zaradi otrok (Mateja 
Kosirnik) – 10/15/č

Izpolnitev pogoja za pravico do jubilejne nagrade (Nataša 
Belopavlovič) – 10/21/vo

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe (Nataša 
Belopavlovič) – 10/21/vo

Veljavnost konkurenčne klavzule – enaka vrednost vzajemnih dajatev 
– višina pogodbene kazni – 10/23–25/sp

Zakaj je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije nevarna za 
uporabo (Miha Šercer) – 10/II–VII/pril

Sodniško pripravništvo – 11/20/sp
So honorarni sodniki (še) sodniki? (Zoran Skubic) – 11/23-24/sp
Nerazumevanje volje strank Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine 

Slovenije (Boštjan Grom in Gregor Cerar) – 12/20/odm
Transformacija pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas 

(Nataša Belopavlovič) – 12/21/vo
Pravica do zdravega delovnega okolja ni primerno zaščitena (Andraž 

Teršek) – 12/28/por
Spletni smerokaz: Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij (Irena 

Vovk) – 12/38/prik
Stroški prehrane in nastanitev ter odbitek DDV – 13/II/erar
Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55. b in 56. členu 

ZDDPO-2 – 13/II-III/erar
Prožna varnost po slovensko (Andraž Teršek) – 13/29/por
Tožbeni zahtevek in dosojanje prikrajšanj pri plači (Srečko Lavrenčič) 

– 14/17-18/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – (ne)upravičenost odsotnosti 

z dela – 14/24/sp
Ali je za izračun bruto ali neto prikrajšanja res potreben strokovnjak 

ali izvedenec (Jernej Podlipnik) – 15/15/odm
Zloraba odsotnosti z dela zaradi nege otroka je lahko razlog za 

izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (Tanja Bohl in Ana Čeh) 
– 15/16-17/č

Od Titanika do Coste Concordie (Marko Pavliha) – 15/18–20/č
Merila za določitev presežnih delavcev (Nataša Belopavlovič) – 

15/20/vo
Hramba dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu 

(Nataša Belopavlovič) – 15/20/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – obvestilo delavca o razlogih 

za odsotnost z dela – 15/21-22/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – opravljanje pridobitne 

dejavnosti v času odsotnosti zaradi nege otoka – možnost 
nadaljevanja delovnega razmerja – 15/25-26/sp

Je povrnitev stroškov izobraževanja nekdanjemu delodajalcu s strani 
novega delodajalca za delavca res obdavčena boniteta? (Joži 
Češnovar) – 16-17/8–11/č

Začetek teka subjektivnega roka za redno odpoved pogodbe o 
zaposlitvi po noveli ZDR-A (Ivan Robnik) – 16-17/11–13/č

Pravica do odsotnosti z dela zaradi priprave na strokovni izpit 
(Nataša Belopavlovič) – 16-17/25/vo

Dokazno breme v primerih diskriminacije pri zaposlovanju (Katarina 
Vatovec) – 16-17/32-33/sp

O spremembah delovne zakonodaje in neplačevanju socialnih 
prispevkov (Grega Strban) – 16-17/35/por

Nekatera pravna vprašanja predloga Zakona o uravnoteženju javnih 
financ (ZUJF) (Grega Strban) – 16-17/37/por

Znanje slovenščine kot pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi 
(Nataša Belopavlovič) – 19/19/vo

Odpoved pravici in prava volja – 19/III/pod
Ocena učinkovanja aktualnih določb v zvezi z dokaznim bremenom v 

postopkih (Urška Grm) – 20/14–16/č
Način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka (Nataša Belopavlovič) 

– 20/20/vo

Pravila delovanja socialnih podjetij so določena. Kaj pa strategija? – 
3/I-II/pod

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in 
nadzornih svetov organov ter sejnin komisij nadzornega sveta – 
6-7/IV/erar

Izplačilo plač v invalidskem podjetju – 6-7/IV/erar
Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku – obveznost 

plačnika davka – 11/III-IV/erar
Obvezni prispevki za socialno varnost v primerih sodnih poravnav, ko 

ni dejanskega izplačila neto dohodka – 13/III-IV/erar
Tožbeni zahtevek in dosojanje prikrajšanj pri plači (Srečko Lavrenčič) 

– 14/17-18/č
Ali je za izračun bruto ali neto prikrajšanja res potreben strokovnjak 

ali izvedenec (Jernej Podlipnik) – 15/15/odm
Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (1. del) 

– 15/I–IV/erar
Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (2. del) 

– 18/I–IV/erar
Obravnava čebelarske dejavnosti – za odmero 2011 – 20/II–IV/ erar
Pravna varnost davčnih zavezancev bi morala biti višja (Jernej 

Podlipnik) – 21/40-41/por
Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o 

izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka – 24-25/III-IV/erar
Obdavčitev plovil tujcev – 24-25/IV/erar
Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe – 27/I-II/erar
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja 

dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2012 – 27/III-IV/erar
Fundatio Europaea – FE (Verica Trstenjak) – 28/9–11/č
Oprostitev plačila davkov od dohodkov uslužbencev OZN in 

specializiranih agencij OZN – 29-30/IV/erar
V septembru bodo izdane prve odločbe o obdavčitvi nepremičnin 

večje vrednosti – 34/I-II/pod
Podjetniku naklonjene reforme (Jure Mikuž) – 34/34/č
Davki za managerje (Tamara Kek) – 37/30-31/prik
Pridobivanje podatkov o transakcijskih računih v tujini – 41-42/26/mo
Z novim letom tudi dodaten davek na vodna plovila in novosti pri 

obravnavi najema plovila – 44/I-II/pod
Upravičenost pojma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

(Albin Igličar) – 47/16-17/č
Obvestilo o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost 

(novela ZDDV-1G) – 47/I–III/erar
Urejeno davčno zastopanje pri postopku 42 – 47/IV/erar
Manj prazničnih dni, nova dohodninska lestvica in drugi varčevalni 

ukrepi od 1. januarja naprej – 48/I-II/pod

dedno pravo
Vpogled v sklep o dedovanju – 3/23/mo
Podedljivost pokojnine – stranka v upravnem postopku – 8/21/sp
Kako naj zapustnikov upnik doseže ločitev zapuščine? (Nana Weber) 

– 16-17/19-20/č
Nujni dediči (Vesna Rijavec) – 27/31/prik
Pravice iz obveznega zavarovanja – smrt stranke – nepodedljive 

pravice – 39-40/29-30/sp
Spletni smerokaz: Pari in dedovanje v Evropi (Irena Vovk) –  

45/38/prik
Zapuščinski postopek – načelo dispozitivnosti – 48/18-19/sp

delnice
glej vrednostni papirji

delovna razmerja
glej delovno pravo

delovno pravo
glej tudi letni dopust, mobing, pogodba o zaposlitvi in sindikat
Samostojni novinar – obstoj delovnega razmerja – 1/20–22/sp
Obdelava podatkov o predhodnih zaposlitvah pri medicini dela – 

1/21/mo
Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela – 1/II-III/pod
Javna objava variabilnega dela plače – 2/23/mo
Informativni izračun dohodnine za leto 2011 – uveljavljanje stroškov v 

zvezi z delom v tujini – 2/I/erar
Pravna podlaga za socialna zavarovanja družbenika – poslovodje v 

enoosebni d. o. o. (Jaka Cepec) – 3/12–14/č
Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času 

(Nataša Belopavlovič) – 3/19/vo
Prevzem delavcev in delovnopravna kontinuiteta – 3/III/pod
Prenova ZDR (Irena Vovk) – 3/32/por
Spremembe delovne zakonodaje so nujne (Barbara Kresal) – 4/6-7/č
Človekovo dostojanstvo v izvršbi – omejitev izvršbe glede prejemkov 

iz delovnega razmerja (Janč Ljubimski) – 4/7–9/odm
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Pravica do ustne obravnave v delovnem sporu z javnim uslužbencem 
(Aleš Velkaverh) – 44/26-27/sp

Izumi in avtorska dela v delovnem razmerju (Elizabeta Zirnstein) – 
45/II–VIII/pril

Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije – 45/I-II/erar
Jubilejna nagrada za javni sektor – dodatek – 45/II/erar
Le 39 inšpektorjev in 188.000 poslovnih subjektov (Nana Weber) – 

45/29/por
Izračun odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga (Nataša 

Belopavlovič) – 46/19/vo
K vsebinskemu odnosu med delavcem in delodajalcem (Nana Weber) 

– 46/29/por
Odpuščanje? (Ne)mogoče? (Tanja Pustovrh Pirnat) – 47/14–16/č
Skrajšanje odpovednega roka (Nataša Belopavlovič) – 47/18/vo
Zadržanost z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo (Gregor 

Kumer) – 47/19/vo
Neupravičena pridobitev – vrnitev preplačila nadomestila za čas 

čakanja na drugo delo – 47/20-21/sp
Posredovanje podatkov upnikom in vodenje evidenc o bančnih 

trajnikih zaposlenega – 47/21/mo
Do večje učinkovitosti delovnega prava z večjo vlogo inšpekcije dela 

(Polonca Končar) – 48/3/uv
Kako do učinkovitejše inšpekcije dela (Damjan Mašera) – 48/6-7/č
Obračun nadomestila plače v primeru prepovedi opravljanja dela 

(Nataša Belopavlovič) – 48/17-18/vo
Plačilo razlike v plači učitelju – povečan obseg dela –  

49-50/25–28/sp
Nadzor službenih telefonov – 49-50/24-25/mo
Priznanje pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti – 

49-50/27/mo
Enako obravnavanje varovanih kategorij presežnih delavcev? (Zoran 

Skubic) – 49-50/30/sp

demografija
Spletni smerokaz: Aktivno staranje (Irena Vovk) – 10/38/prik

demokracija
glej pravna država

Demokratična republika Kongo
Prva sodba Mednarodnega kazenskega sodišča (Sabina Zgaga) – 

11/28/sp

demonstracije
glej javni shodi

denacionalizacija
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku (Polona Kukovec) – 18/6–8/č
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku – drugič (Igor Vuksanović) – 20/6–8/odm
detektivska dejavnost
Podatek o transakcijskem računu v tujini – 5/22/mo
Detektivska dejavnost in zasebno varovanje (Anže Erbežnik) –  

28/30-31/prik
Deželno sodišče Köln, ZR Nemčija
Prepoved obrezovanja dečkov iz verskih razlogov (Judita Dolžan) – 

26/24-25/sp

diplomacija
Diplomatska imuniteta in njen vpliv na delovna razmerja uslužbencev 

veleposlaništev tretjih držav (Zoran Skubic) – 34/27-28/sp
Meddržavni spor pred luksemburškim Sodiščem (Katarina Vatovec) – 

47/25-26/sp

diskriminacija
glej človekove pravice

Dnevi slovenskih pravnikov 2012
Z varčevanjem na področju pameti ne bomo prišli na zeleno vejo 

(Lojze Ude) – 39-40/3/uv
Priznanja in nagrade za leto 2012 – 39-40/6–8/por
Korporacijsko pravo (Irena Vovk) – 41-42/16-17/por
Aktualna vprašanja upravnega prava (Maja Orlić) – 41-42/17-18/por
Teža (pomen) pravnih načel (Nana Weber) – 41-42/18/por
Ustavna reforma oblikovanja vlade (Maja Orlić) – 41-42/19/por
Finančni pravni posli (Zoran Skubic) – 41-42/19-20/por
Uporaba mednarodnega prava pred slovenskimi sodišči (Nana 

Weber) – 41-42/20/por

Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti (Nataša Belopavlovič) – 
20/20/vo

Neupravičena pridobitev – vrnitev preveč izplačane plače –  
20/22–24/sp

Parcialna poseganja v sistemske zakone (Nana Weber) –  
20/28-29/por

Ustavna zapoved socialne države ni pravno nezavezujoča norma 
(Grega Strban) – 22/3/uv

Obveznost plačila davkov v Sloveniji od dohodkov iz zaposlitve v 
tujini – 22/II-III/erar

Zagotavljanje varnosti učitelja (Sodelavka PP) – 22/23/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga – pisno opozorilo 

– 22/23-24/sp
Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP (Nana Weber) – 

22/27/sp
Razveljavitev stare pogodbe o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) – 

23/18/vo
Razveljavitev sankcije za izostanek z naroka – 23/18-19/sp
»Prisilno upokojevanje« po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na 

podlagi spola in na podlagi starosti (Barbara Kresal) –  
23/II–VII/pril

Odškodninska odgovornost delavca in elementi odškodninskega 
delikta – 23/II-III/pod

Kaj narediti, ko delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost 
(Darko Krašovec) – 24-25/12-13/č

Regres za prehrano in povračilo prevoznih stroškov po novem 
zakonu (Nataša Belopavlovič) – 24-25/28/vo

Solidarnostna pomoč – 24-25/30/mo
Poseg ZUJF v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust 

(Katarina Kresal Šoltes) – 26/8-9/č
Regres za prehrano po novem zakonu in aneksih h kolektivnim 

pogodbam dejavnosti (Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo
Pravne in revizijske dileme izvajanja določb ZZRZI-C – 26/I-II/pod
Laične vloge in delan zamudna sodba – 26/II-III/pod
Ugotavljanje resničnosti poškodbe na poti na delovno mesto – 

27/20/mo
Uporaba Skypa za službene namene – 27/20-21/mo
Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji (Živa Cotič) 

– 27/29/por
Omejitve zaposlovanja v javnem sektorju (Brigita Rajšter Vranović) – 

28/21/vo
Stroški na službenem potovanju po ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 

28/21-22/vo
Odškodninska odgovornost delodajalca – zagotavljanje dela delavcev 

uporabniku – 28/23-24/sp
Prvi izziv na trgu dela (Irena Vovk) – 28/32/por
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – izdelava 

programa razreševanja presežnih delavcev – 29-30/26-27/sp
Sprememba delodajalca – prenos gospodarske entitete –  

29-30/27-28/sp
Ali lahko obstaja d. o. o. brez lastnika? (Darko Krašovec) – 

31-32/14–16/č
Neplačevanje prispevkov za socialno varnost in sodna pristojnost 

(Samo Puppis) – 31-32/23–25/odm
Hranjenje spletnih naslovov – 33/25/mo
EU Employment Law (Irena Vovk) – 33/31/prik
Kaj je za malico? (Tanja Pustovrh Pirnat) – 34/17–19/č
Neveljaven sporazum o prenehanju delovnega razmerja – 34/II-III/pod
Diplomatska imuniteta in njen vpliv na delovna razmerja uslužbencev 

veleposlaništev tretjih držav (Zoran Skubic) – 34/27-28/sp
Plača delovnega invalida po prerazporeditvi v skladu s predpisi o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Nataša Belopavlovič) 
– 35/18/vo

Obračun potnih nalogov po ZUJF – 35/I/erar
Nove oblike dela (Grega Strban) – 35/30-31/prik
Davčna ureditev prejemkov prostovoljcev sledi ureditvi prostovoljnega 

dela – 36/I-III/pod
Pravica do nadomestila med brezposelnostjo za direktorja podjetja – 

36/III/pod
Z novim ZDR do zmanjšanja segmentacije na trgu dela (Nataša 

Belopavlovič) – 37/3/uv
Izzivi kmeta na trgu dela (Katarina Krapež in Valentina Franca) – 

37/15-16/č
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi – rok za izpodbijanje 

pogodbe – 37/22/sp
Merila in višina odškodnine po 118. členu ZDR v primeru športnega 

delavca (Urška Gliha) – 38/19-20/č
Merilo za določitev presežnih delavcev – 41-42/II-III/pod
Novi ZDR (Irena Vovk) – 41-42/40/por
Delovno in socialno pravo na razpotju (Nana Weber) – 43/19/por
Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF – 43/II/erar
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Dopustnost uporabe nacionalnega prava pri pridobivanju dokazov v 
drugi državi članici (Judita Dolžan) – 36/28-29/sp

Odredba o hišni preiskavi – predmeti, ki niso v zvezi s preiskovanim 
kaznivim dejanjem – zaseg predmetov – 41-42/25–27/sp

Pasti in zanke dokaznega postopka v pravdi (Nana Weber) –  
43/17-18/por

Kako v kazenskem postopku vrednotiti dokaze, ki so bili pridobljeni v 
tujini (Katja Šugman Stubbs) – 47/II–VIII/pril

Predlog za obnovo postopka – 48/II-III/pod

doktorati
V iskanju domačih Eichmannov (Aleš Završnik) – 1/28-29/prik
Pilotne sodbe ESČP (Samo Bardutzky in Matija Žgur) – 13/30/prik

doping
glej šport

dosmrtni zapor
glej kaznovalno pravo

droge
Prekoračitev obtožbe – identiteta med obtožbo in sodbo – kaznivo 

dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami – 20/21-22/sp

Upoštevanje zdravstvenih težav pri oddaji urina za testiranje –  
33/27/mo

Neurejeno področje navideznega odkupa (Andreja Tratnik) – 
39-40/33/sp

društva
glej tudi Pravniško društvo Ljubljana, Pravniško društvo Maribor in 

Zveza društev pravnikov Slovenije
Spletni smerokaz: Info center priložnosti (Irena Vovk) – 2/38/prik
Podreditev tožilstva? (Irena Vovk) – 4/32/por
Mag. Rudi Vouk – dobitnik XXIII. Tischlerjeve nagrade (Franci 

Gerbec) – 5/28/por
Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji (Nana Weber) 

– 5/29/prik
Škodljiva obdavčitev pomorskih agentov (Jana Rodica in Boris 

Jerman) – 8/29/por
Pogled v integriteto (Irena Vovk) – 9/32/por
Spletni smerokaz: Društvo za nenasilno komunikacijo (Irena Vovk) – 

15/38/prik
O spremembah delovne zakonodaje in neplačevanju socialnih 

prispevkov (Grega Strban) – 16-17/35/por
Novo (staro) vodstvo (Boštjan Koritnik) – 20/27/por
Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic 

(Eneja Drobež) – 34/12–14/č
Človekove pravice v Sloveniji: včeraj, danes in jutri (Matija Žgur) – 

38/29/por
K vsebinskemu odnosu med delavcem in delodajalcem (Nana Weber) 

– 46/29/por
Pokojninska reforma je nujna (Nana Weber) – 47/29/por
Za celostni pristop (tudi) v kazenskem pravu (Andreja Tratnik) – 

48/25-26/por
Država se mora umakniti (Maja Orlić) – 49-50/34/por
Odziv Društva za ustavno pravo Slovenije na postopek imenovanja 

kandidatov za člane Državne volilne komisije – 49-50/36/zap

družinsko pravo
Referendum o Družinskem zakoniku – 1/20/sp
Zahtevek »navideznega« očeta za podajo informacij o biološkem 

očetu otroka (Judita Dolžan) – 2/24-25/sp
Ad hoc: Talibani v Butalah (Vesna Bergant Rakočević) – 3/33/č
Skrbništvo za poseben primer – sklenitev pravnega posla v imenu 

varovanca – 9/22-23/sp
Postulacijska sposobnost – začasni skrbnik – delni odvzem poslovne 

sposobnosti – 10/22-23/sp
Družinski zakonik – o čem vse odločamo? (Lan Vošnjak) –  

11/12–14/č
Družinski zakonik je padel, vprašanja ostajajo (Boštjan Vernik Šetinc) 

– 14/13-14/č
Ad hoc: Med utemeljevanjem, prepričevanjem in propagando (Vesna 

Bergant Rakočević) – 14/33/č
Uredba o pristojnosti in pravu v preživninskih zadevah – 15/24/mo
Pridobitev vzorca tkiva umrlega za test očetovstva – 15/24/mo
Kolektivna terjatev zakoncev – pobot – pobot kot zavarovanje – 

vzajemnost – 19/23–25/sp
Istospolna partnerka nima pravice do (enostavne) posvojitve (Nana 

Weber) – 19/25-26/sp

Finančna in gospodarska kriza kot motivator sprememb pravne 
ureditve (Irena Vovk) – 41-42/20-21/por

Pravni postopki kot sredstvo politike (Nana Weber) – 43/16/por
O nekaterih najpomembnejših vprašanjih v ZKP-K (Maja Orlić) – 

43/17/por
Pasti in zanke dokaznega postopka v pravdi (Nana Weber) –  

43/17-18/por
Pota in stranpota slovenskega prava varstva potrošnikov (Irena Vovk) 

– 43/18-19/por
Delovno in socialno pravo na razpotju (Nana Weber) – 43/19/por
Pravo in nove tehnologije (Maja Orlić) – 43/19-20/por
Možgani in pravo (Irena Vovk) – 43/20/por

dobrodelnost
Zavarovanje prostovoljcev – 20/IV/ erar

dohodnina
Informativni izračun dohodnine za leto 2011 – uveljavljanje stroškov v 

zvezi z delom v tujini – 2/I/erar
Prispevki za zavarovance – poslovodne osebe – 4/II–IV/erar
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri 

dohodnini in uporaba 41. člena ZDoh-2 – 4/IV/erar
Ugotavljanje katastrskega dohodka – 5/19-20/sp
Davčna obravnava odškodnin z vidika Zakona o dohodnini –  

6-7/I–III/erar
Škodljiva obdavčitev pomorskih agentov (Jana Rodica in Boris 

Jerman) – 8/29/por
Na pragu davčnih sprememb – 12/I-II/pod
Pridobivanje davčne številke občanov pri nakupu letnih vstopnic – 

12/23/mo
Je povrnitev stroškov izobraževanja nekdanjemu delodajalcu s strani 

novega delodajalca za delavca res obdavčena boniteta? (Joži 
Češnovar) – 16-17/8–11/č

Obveznost plačila davkov v Sloveniji od dohodkov iz zaposlitve v 
tujini – 22/II-III/erar

Boniteta za uporabo osebnega vozila za privatne namene in 
reklamiranje – 22/III/erar

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2012 – 27/III-IV/erar

Izpolnjevanje davčnih obveznosti bo preprostejše – 28/I-II/pod
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – 29-30/II/erar
Pomanjkljivosti novele ZGD-1G glede prenosa podjetja na podjetnika 

prevzemnika (Matija Premrl) – 33/13-14/č
Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti – 33/I–IV/erar
Obračun potnih nalogov po ZUJF – 35/I/erar
Odmera dohodnine – povprečenje – 36/22/sp
Davčna ureditev prejemkov prostovoljcev sledi ureditvi prostovoljnega 

dela – 36/I-III/pod
Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF – 43/II/erar
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – dopolnitev – 

43/II-III/erar
Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene – 

43/III/erar
Obdavčitev družbenikov komanditne družbe – 43/III/erar
Opravljanje poslovodnih storitev – 43/IV/erar
Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije – 45/I-II/erar
Davčna obravnava daril (Andrej Grah Whatmough) – 48/II–VIII/pril
Manj prazničnih dni, nova dohodninska lestvica in drugi varčevalni 

ukrepi od 1. januarja naprej – 48/I-II/pod
Novele davčnih zakonov in nov sistem pavšalne obdavčitve (Andrej 

Grah Whatmough) – 49-50/6-7/č

dokazno pravo
Dokazovanje v kazenskem postopku (Zvonko Fišer) – 6-7/38-39/prik
Obsojen na 40-letno zaporno kazen na podlagi posrednega dokaza 

(Andreja Tratnik) – 11/27/sp
O stranpoteh justice – primer Kercher (Tea Melart) – 18/16–18/č
Uporaba dokazov, ki ne smejo biti uporabljeni v kazenskem 

postopku, v pravdnem postopku – 18/20-21/sp
Ocena učinkovanja aktualnih določb v zvezi z dokaznim bremenom v 

postopkih (Urška Grm) – 20/14–16/č
Alibi lastnika vozila (Hinko Jenull) – 27/6–9/č
Navzočnost državnega tožilca na glavni obravnavi – prikriti 

preiskovalni ukrepi – delovanje v pravnem prometu – izločitev 
dokazov – 31-32/27–31/sp

Nedovoljeni dokazi – prikriti preiskovalni ukrepi – utemeljeni razlogi 
za sum – 34/23–27/sp

Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – bistvena kršitev 
določb kazenskega postopka – zavrnitev dokaznega predloga – 
36/22–25/sp
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Državna revizijska komisija
Odziv na odzivno poročilo o odpravi kršitev v postopku javnega 

naročanja (Maja Bilbija) – 10/17-18/č
Oblikovanje sklopov v postopkih javnega naročanja skozi prakso 

(Tanja Bratina) – 11/8–10/č
Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper vsebino objave in/ali 

razpisno dokumentacijo (Maja Prebil in Anže Godec) –  
22/21-22/č

Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja 
brez izbire? (Tanja Bratina) – 27/13-14/č

Ali lahko Državna revizijska komisija odloča o zahtevku za revizijo, 
čeprav procesne predpostavke niso izpolnjene? (Suzana Košir) – 
28/12-13/č

Sosporništvo pri vlaganju revizijskih zahtevkov (Maja Potočnik) – 
33/15-16/č

Še o reformi javnega naročanja (Janez Tekavc) – 39-40/11–14/č

Državna volilna komisija
Ena (ne)uspešna kandidatura na volitvah naj bi za vselej »odnesla« 

vašo pravico do varstva osebnih podatkov (Jure Logar) –  
1/9-10/odm

Spletni smerokaz: Državna volilna komisija (Irena Vovk) – 35/38/prik
O slonih, marjeticah in potrdilih za pravnega strokovnjaka (Erik 

Kerševan) – 48/10-11/č
Odziv Društva za ustavno pravo Slovenije na postopek imenovanja 

kandidatov za člane Državne volilne komisije – 49-50/36/zap

Državni svet Republike Slovenije
Državni svet RS – še vedno (ne)potreben ustavni organ? (Miloš 

Senčur) – 14/9-10/č
PRAVičnO: Državni svet ni ostanek preteklosti, temveč zametek 

prihodnosti (Ciril Ribičič) – 22/33/č
Za strokovno utemeljene spremembe referenduma in Državnega sveta 

(Matija Žgur) – 23/29/por
O referendumu, Državnem svetu in spremembah Ustave (Drago Zajc) 

– 29-30/11–13/č
Državni svet in zadeve EU – 45/19/sp

Državni zbor Republike Slovenije
glej tudi poslanci
Sprejem zakonov po razpustu Državnega zbora – 16-17/26/sp
Ustavnopravne posledice razpusta Državnega zbora (Matej Avbelj) – 

19/2/uv
O slonih, marjeticah in potrdilih za pravnega strokovnjaka (Erik 

Kerševan) – 48/10-11/č
Odziv Društva za ustavno pravo Slovenije na postopek imenovanja 

kandidatov za člane Državne volilne komisije – 49-50/36/zap

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije
Z obrobja postave: Samopostrežba prava (Tomaž Pavčnik) – 19/33/č

E
Egipt

Targeted Killings and International Law: With Special Regard to 
Human Rights and International Humanitarian Law (Irena Vovk) 
– 5/30/prik

ekonomija
glej tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 

in privatizacija
Pravniki smo kapitulirali pred ekonomijo, politiko in mediji (Šime 

Ivanjko) – 1/3/uv
Kaj prinaša leto 2012 za podjetnike? (Jure Mikuž) – 1/34/č
Svetovanje s figo v žepu (Sandi Kodrič) – 2/34/č
Pravila delovanja socialnih podjetij so določena. Kaj pa strategija? – 

3/I-II/pod
Optimizem na vidiku (Matej Tomažin) – 3/34/č
Evropski trendi pri urejanju prodaje na kratko (Luka Bernard) –  

4/13-14/č
Evropska ekonomska srebrenica (Robert Kleindienst) – 4/34/č
Reševanje evra in začetek konca EU? (Bojan Bugarič) – 5/3/uv
Razvojni trendi koncernskega prava EU (Til Rozman) – 5/12-14/č
Transferne cene odslej po bolj tržnih načelih – 5/I-II/pod
Etično vs. zakonito (Jure Mikuž) – 5/34/č
Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in 

nadzornih svetov organov ter sejnin komisij nadzornega sveta – 
6-7/IV/erar

Ali je zunajzakonski partner privilegirana priča, je stvar države (Nana 
Weber) – 20/24-25/sp

Stereotipi o spolnih vlogah ne opravičujejo diskriminacije (Nana 
Weber) – 21/36-37/sp

Odklonitev pričanja proti zunajzakonskemu partnerju zadosten razlog 
za poseg v družinsko življenje (Andreja Tratnik) –  
24-25/36-37/sp

Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči (Nana Weber) – 
27/27/sp

Rejništvo in preživnina (Nada Caharijaz Ferme) – 29-30/17-18/č
Posledice spremembe spola za zakonsko zvezo (Nana Weber) – 

31-32/18-19/č
Kako obiti neplodnost (Nana Weber) – 36/19-20/č
Izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o uvedbi sankcij mora 

spoštovati EKČP (Katarina Vatovec) – 36/26-27/sp
Vlaganja v nepremičnino iz posebnih sredstev po razpadu zakonske 

zveze – 37/22–25/sp
Podrobneje o vzdrževanih članih »razširjene« družine (Katarina 

Vatovec) – 38/26-27/sp
The Future of Child and Family Law: International Predictions (Irena 

Vovk) – 38/31/prik
Posvojeni otrok mora imeti možnost seznanitve s podatki o bioloških 

starših (Aleš Velkaverh) – 39-40/34/sp
Posmrtno ugotavljanje očetovstva – 43/21/sp
Dileme nadomestnega materinstva (Nana Weber) – 44/15–17/č
Spletni smerokaz: Pari in dedovanje v Evropi (Irena Vovk) –  

45/38/prik
Izvršilni postopek za prepustitev stanovanja v skupni uporabi po 

ZPND (Vesna Ravnik Koprivec) – 46/10–12/č
Starševstvo istospolnih partnerjev (Nana Weber) – 46/13-14/č

država
Pravilna geometrijska umestitev grba na zakonsko uporabni zastavi 

Slovenije (Ryan Hartner in Nejc Širovnik) – 14/19–21/č
Pravne možnosti za legalizacijo slovenske tribarvnice (Ryan Hartner) 

– 19/17-18/č
Ustavna zapoved socialne države ni pravno nezavezujoča norma 

(Grega Strban) – 22/3/uv
Denarne obveznosti po izstopu države iz EMU (Miran Jus) –  

22/6–8/č
Navidezna demokracija (Nataša Pirc Musar) – 23/3/uv
Vsebinski vidik upravljanja kapitalskih naložb RS (Til Rozman) – 

24-25/9–11/č
Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o 

izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka – 24-25/III-IV/erar
So novi načrti zgolj drugačna embalaža? (Matej Tomažin) – 

24-25/42/č
Problemi zakonodajne politike (Albin Igličar) – 26/II–VI/pril
Temelji naše državnosti (Ivan Kristan) – 26/30/prik
Nadzor občinskih funkcionarjev (Roman Lavtar) – 31-32/19-20/č
Tajnost glasovanja: svet v eno, Slovenija v drugo smer (Mitja 

Leskovar) – 31-32/21–23/č
Izvršitev več zaporednih evropskih nalogov za prijetje za isto osebo 

(Katarina Vatovec) – 31-32/33/sp
Sistematično nasilje nad duševno in telesno prizadetimi osebami ter 

neprimeren odziv države (Zoran Skubic) – 31-32/36-37/sp
Javne garancije (Miran Jus) – 34/10-11/č
Podjetniku naklonjene reforme (Jure Mikuž) – 34/34/č
Nadzor občinskih funkcionarjev – med formalnostjo in dejansko 

učinkovitostjo (Bećir Kečanović) – 35/14-15/odm
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 

(Maja Koritnik in Peter Merc) – 46/II–VIII/pril
Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih (Miha 

Juhart) – 48/8-9/č
Kritično o perečih pravnih vprašanjih (Maja Orlić) – 48/27-28/por
In flagranti: Zakon ulice (Hinko Jenull) – 48/33/č
Država se mora umakniti (Maja Orlić) – 49-50/34/por

državljanstvo
Pravica državljanov EU do stalnega prebivališča v državi gostiteljici – 

nekaj dilem in odgovorov (Zoran Skubic) – 1/23-24/sp
V iskanju domačih Eichmannov (Aleš Završnik) – 1/28-29/prik
Pravne dileme na področju zaposlovanja tujcev v državni upravi 

(Robert Klun) – 4/15-16/odm
Zlonamerno blatenje Demosa (Anton Tomažič) – 28/3/uv
Izbris, Demos in dejstva (Neža Kogovšek Šalamon) – 29-30/19/odm
Odgovornost Demosa za izbris (Matevž Krivic) – 29-30/20-21/odm
Podrobneje o vzdrževanih članih »razširjene« družine (Katarina 

Vatovec) – 38/26-27/sp
Zapletena pota pridobivanja dovoljenja za prebivanje (Katarina 

Vatovec) – 49-50/29/sp
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Paradoksi: Hudodelska podjetja (Aleš Završnik) – 34/33/č
Podjetniku naklonjene reforme (Jure Mikuž) – 34/34/č
Mlada generacija – izgubljena generacija? (Edita Turičnik) – 35/3/uv
Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del) (Liljana 

Selinšek) – 35/II–VIII/pril
Progressive Corporate Governance for the 21st Century (Irena Vovk) 

– 35/30/prik
Privatizacija (Matej Tomažin) – 35/34/č
Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (2. del) (Liljana 

Selinšek) – 36/II–VIII/pril
Suša in Poplava (Jože Mencinger) – 36/34/č
Davki za managerje (Tamara Kek) – 37/30-31/prik
Eno gnilo jabolko pokvari ves zaboj (Sandi Kodrič) – 37/34/č
Slovenska borza se prebuja (Matej Tomažin) – 38/34/č
Učinkovitost zadružnih bank med finančno krizo ter njihov pomen za 

slovensko manjšino v Italiji (Mitja Stefancic) – 39-40/14-15/č
Mačkova očeta (Jože Mencinger) – 39-40/42/č
Bonitetne ocene v javnih naročilih (Mateja Dren in Boštjan Grešak) – 

41-42/9-10/č
Administrativne ovire pri izvajanju programov Evropskega 

teritorialnega sodelovanja (Breda Mulec) – 41-42/15-16/č
Finančni pravni posli (Zoran Skubic) – 41-42/19-20/por
Finančna in gospodarska kriza kot motivator sprememb pravne 

ureditve (Irena Vovk) – 41-42/20-21/por
Davek škodi, zmanjšanje kakovosti pa še bolj (Sandi Kodrič) – 

41-42/42/č
Pravni postopki kot sredstvo politike (Nana Weber) – 43/16/por
Svečka upanja (Matej Tomažin) – 43/34/č
Novela ZOPOKD-C (Liljana Selinšek) – 44/10-11/č
International Economic Law in the 21st Century – Constitutional 

Pluralism and Multilevel Governance of Interdependent Public 
Goods (Irena Vovk) – 45/30/prik

Vsi smo pirati (Sandi Kodrič) – 45/34/č
Sodišče EU med pravom, ekonomijo in politiko (Petra Weingerl) – 

46/26-27/sp
Kako nas vidijo v tujini (Matej Tomažin) – 46/34/č
Spletni smerokaz: Slovenia coworking (Irena Vovk) – 46/38/prik
PRAVičnO: Demokratične varovalke (Ciril Ribičič) – 47/33/č
3 krat 26.000 (Jože Mencinger) – 47/34/č
Vnovična integracija jadranskega trga (Sandra Gobec) – 48/29/por
Za dobiček naredijo marsikaj (Sandi Kodrič) – 48/34/č
Alternativne prihodnosti EU (Matjaž Nahtigal) – 49-50/II–VIII/pril
Novo leto (Matej Tomažin) – 49-50/42/č

elektronsko poslovanje
glej informatika

energetika
Novela EZ-E (Irena Vovk) – 6-7/40/por
Naftni pritiski (Matej Tomažin) – 8/34/č
PDL v TEŠ (Dean Zagorac) – 19/32/por

etika in morala
Etika v zaporu (Dragan Petrovec) – 1/13-14/č
O dolžnostih (Marko Pavliha) – 1/29-30/prik
Čas velikih sprememb (Igor Kaučič) – 4/31/prik
Targeted Killings and International Law: With Special Regard to 

Human Rights and International Humanitarian Law (Irena Vovk) 
– 5/30/prik

Etično vs. zakonito (Jure Mikuž) – 5/34/č
Bi kupili informacije o sebi ali o svojem otroku? (Sandi Kodrič) – 

6-7/42/č
»Rumena« penologija (Jože Podržaj) – 8/17-18/odm
Sporna etika in »rumena penologija« (Dragan Petrovec) – 9/18/odm
Še o etiki v zaporu (Jože Podržaj) – 10/20/odm
Etika v zaporu – zaključek vsaj z ene strani (Dragan Petrovec) – 

11/16/odm
Etika v zaporu – epilog (Jože Podržaj) – 12/16/odm
Kako ozdraviti družbeno (j)etiko? (Marko Pavliha) – 14/3/uv
Od Titanika do Coste Concordie (Marko Pavliha) – 15/18–20/č
Ali je etika (lahko) dejavnik odločanja tudi v javni upravi? (Polonca 

Kovač) – 16-17/20-21/č
O družbenem statusu in etiki (Sandi Kodrič) – 22/34/č
Za razkrivanje podrobnosti iz najožje osebne sfere otroka ni 

nobenega javnega interesa – 24-25/32/mo
Z obrobja postave: Rastejo trave in misli (Tomaž Pavčnik) – 

24-25/41/č
In kje je ostal sodnik? (Stane Vlaj) – 29-30/3/uv
Modrec ali razbojnik (Miro Cerar) – 31-32/3/uv
Nadzor občinskih funkcionarjev (Roman Lavtar) – 31-32/19-20/č

Korporacijsko upravljanje in nadzor delniških družb (Peter 
Podgorelec) – 6-7/37-38/prik

The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU? (Irena Vovk) – 
6-7/39/prik

The European Financial Market in Transition (Irena Vovk) –  
6-7/39/prik

In flagranti: Prek discipline do sociale (Hinko Jenull) – 6-7/41/č
Bi kupili informacije o sebi ali o svojem otroku? (Sandi Kodrič) – 

6-7/42/č
Vloga bonitetnih agencij in reguliranje njihovega delovanja (Jan 

Jeram) – 8/II–VIII/pril
Naftni pritiski (Matej Tomažin) – 8/34/č
Razlika med »morem« in »moram« (Jure Mikuž) – 9/34/č
Socialna kapica in (ne)pravičnost (Robert Kleindienst) – 10/34/č
Letošnje dividende lahko presenetijo (Matej Tomažin) – 11/34/č
Evropski fiskalni pakt – preveč tog in omejevalen (Matjaž Nahtigal) – 

12/II–VII/pril
So kontrolorji gledali stran? (Sandi Kodrič) – 12/34/č
Civilna odgovornost pri poslovanju na podlagi notranjih informacij 

(Ronnie Christopher Horvat, Anita Hiršl in Sara Pušenjak) –  
13/II––VIII/pril

Obravnava storitev SWIFT po ZDDV-1 – 13/I-II/erar
Fiskalni pakt (Irena Vovk) – 13/32/por
Z obrobja postave: Kako loviti ravnotežje brez tal pod nogami? 

(Tomaž Pavčnik) – 13/33/č
Luč na koncu tunela (Matej Tomažin) – 13/34/č
Primerjalno pogodbeno pravo in ekonomija (Katarina Zajc) –  

14/30-31/prik
A Legal Theory of Economic Power: Implications for Social and 

Economic Development (Irena Vovk) – 14/30/prik
Obubožani do streznitve (Robert Kleindienst) – 14/34/č
Kaj je narobe z »zlatim pravilom«? (Jože Mencinger) – 15/3/uv
Fiskalni pakt – večni prisilni jopič? (Igor Vuksanović) – 15/9-10/č
Svež veter (Jure Mikuž) – 15/34/č
Z dodatnim revizorjevim pregledom nad probleme realnega 

izkazovanja poslovanja finančnih institucij v času recesije – 
16-17/I-II/pod

Nevidna roka trga (Sandi Kodrič) – 16-17/42/č
Pogled od daleč (Matej Tomažin) – 18/34/č
Spletni smerokaz: Mednarodne delovne prakse (Irena Vovk) –  

18/38/prik
Vsiljeni standardi (Sandi Kodrič) – 19/34/č
International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events 

(Irena Vovk) – 20/31/prik
Konkurenčnost prepovedana (Jure Mikuž) – 20/34/č
O obletnicah, ki jih praznujemo, in tistih, ki jih ne (Janja Hojnik) – 

21/3/uv
Akt za enotni trg – 12 pobud za okrepitev rasti in zaupanja (Rajko 

Knez) – 21/18–20/č
Je evro mogoče rešiti s fiskalno unijo? (Jože Mencinger) –  

21/26–28/č
(Ne)optimalnost evrskega denarnega področja? (Meta Ahtik) – 

21/29–31/č
Pravni vidiki reforme gospodarskega upravljanja v EMU (Janja Hojnik) 

– 21/31–33/č
Regulation and Economics (Irena Vovk) – 21/42/prik
Obdobje skupščin (Matej Tomažin) – 21/46/č
Denarne obveznosti po izstopu države iz EMU (Miran Jus) –  

22/6–8/č
O družbenem statusu in etiki (Sandi Kodrič) – 22/34/č
Kameleon (Jure Mikuž) – 23/34/č
Vsebinski vidik upravljanja kapitalskih naložb RS (Til Rozman) – 

24-25/9–11/č
So novi načrti zgolj drugačna embalaža? (Matej Tomažin) – 

24-25/42/č
Proslava in evro (Jože Mencinger) – 26/34/č
Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj? (Dženeta 

Cizelj in Christian Schitton) – 27/II–VII/pril
Nujne spremembe vrednot družbe (Maša Kovič Dine) – 27/28/por
Virtual Economies and Financial Crime – Money Laundering in 

Cyberspace (Irena Vovk) – 27/31/prik
Paradoksi: Hektivizem (Aleš Završnik) – 27/33/č
Ali je vaš šef psihopat? (Sandi Kodrič) – 27/34/č
Spletni smerokaz: Slovenia Business Point (Irena Vovk) – 27/38/prik
Uprava občine kot menedžment (Petra Pozderec) – 28/20/č
Pasti finančnega vzvoda (Jure Mikuž) – 28/34/č
Ali sploh prepoznamo pozitivna znamenja? (Matej Tomažin) – 

29-30/42/č
Je evro res večen? (Jože Mencinger) – 31-32/42/č
Global Public Interest in International Investment Law (Irena Vovk) – 

33/31/prik
Smo kupili knjigo ali kaj drugega? (Sandi Kodrič) – 33/34/č
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Reorganizacija dolga lokalnih skupnosti (Matija Repolusk) –  
6-7/14–16/č

Odpiranje rudnikov dragocenih podatkov? (Mateja Prešern) –  
6-7/19-20/č

The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU? (Irena Vovk) – 
6-7/39/prik

The European Financial Market in Transition (Irena Vovk) –  
6-7/39/prik

Vloga bonitetnih agencij in reguliranje njihovega delovanja (Jan 
Jeram) – 8/II–VIII/pril

Evropska unija kot pravni problem (Matej Accetto) – 12/3/uv
Evropski fiskalni pakt – preveč tog in omejevalen (Matjaž Nahtigal) – 

12/II–VII/pril
EU External Relations Law and Policy in the Post-Lisbon Era (Irena 

Vovk) – 14/30/prik
‘Integration through Law’ Revisited: The Making of the European 

Polity (Irena Vovk) – 18/31/prik
Prenovljen okvir za varstvo osebnih podatkov v EU (Jelena Burnik) – 

19/10–12/č
Zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na CEEMC (Karmen 

Lutman) – 19/29/por
O obletnicah, ki jih praznujemo, in tistih, ki jih ne (Janja Hojnik) – 

21/3/uv
Ustavni pluralizem v EU in Sloveniji (Matej Avbelj) – 21/6–8/č
Vpliv prava EU na pravico do sodnega varstva: okoljsko pravo kot 

testni poligon? (Matej Accetto) – 21/8–10/č
Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire! (Damjan Možina) – 

21/11–13/č
Med varstvom osebnih podatkov in varstvom avtorskih pravic na 

internetu – med Scilo in Karibdo? (Verica Trstenjak) –  
21/13–16/č

Kolektivno varstvo v EU (Ana Vlahek) – 21/16-17/č
Akt za enotni trg – 12 pobud za okrepitev rasti in zaupanja (Rajko 

Knez) – 21/18–20/č
Razvoj in novosti na področju javno-zasebnega partnerstva (Boštjan 

Ferk) – 21/20–22/č
Pomen pravil o državnih pomočeh za javno-zasebna partnerstva (Aleš 

Ferčič) – 21/23–25/č
Je evro mogoče rešiti s fiskalno unijo? (Jože Mencinger) –  

21/26–28/č
(Ne)optimalnost evrskega denarnega področja? (Meta Ahtik) – 

21/29–31/č
Pravni vidiki reforme gospodarskega upravljanja v EMU (Janja Hojnik) 

– 21/31–33/č
The Governing Law of Companies in EU Law (Irena Vovk) –  

21/42/prik
European Unification into the Twenty First Century: Fading, 

Failing, Fragile? (Irena Vovk) – 22/31/prik
Na pragu novih sprememb obračuna DDV – 23/I-II/pod
Ustavni pluralizem v EU in onkraj nje (Janja Hojnik) – 23/30-31/prik
Spletni smerokaz: Portal za preglednost (Irena Vovk) – 23/38/prik
Consumer ADR in Europe (Irena Vovk) – 26/30/prik
Proslava in evro (Jože Mencinger) – 26/34/č
Skupno evropsko prodajno pravo: stvar izbire, vendar čigave? (Nuša 

Kavšek) – 27/9–11/odm
Fundatio Europaea – FE (Verica Trstenjak) – 28/9–11/č
Združljivost slovenskega sistema obveznega kolektivnega upravljanja 

malih pravic z evropskim pravom (Eneja Drobež) – 28/II–VII/pril
Skladnost sklepov o izvršbi COVL z minimalnimi standardi Uredbe o 

evropskem izvršilnem naslovu (Andrej Ekart) – 29-30/6–8/č
Zunajsodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji – med 

pomanjkljivim, sistemsko zgrešenim in protiustavnim (Aleš Galič) 
– 31-32/6–8/č

Nujni postopek pred Sodiščem EU (Matija Vidmar) – 31-32/II–VII/pril
Which Integration Policies for Migrants? – Interaction between the 

EU and its Member States (Irena Vovk) – 31-32/38/prik
Snovanje novih Le Corbusierjevih stolpov Evrope (Janja Hojnik) – 

33/3/uv
EU Employment Law (Irena Vovk) – 33/31/prik
Z enotnim evropskim nebom do izboljšanja pretoka (večje 

zmogljivosti) zračnega prometa (Goranka Franz Ravbar) – 
34/15–17/č

Mlada generacija – izgubljena generacija? (Edita Turičnik) – 35/3/uv
EU Constitutional Law (Irena Vovk) – 35/30/prik 
Evropska unija kot zveza nacionalnih držav (Matej Avbelj) – 36/8-9/č
The Interaction Between Europe's Legal Systems – Judicial Dialogue 

and the Creation of Supranational Laws (Irena Vovk) – 
37/30/prik

EU Competition Law – An Analytical Guide to the Leading Cases – 
39-40/38/prik

Cases, Materials and Text on Property Law – 39-40/38/prik

Nadzor občinskih funkcionarjev – med formalnostjo in dejansko 
učinkovitostjo (Bećir Kečanović) – 35/14-15/odm

Kako Vrhovno sodišče varuje nemoralno državo namesto njenih žrtev 
(Matevž Krivic) – 46/15–18/odm

Razmislek ob rob dvema kršitvama akademske etike pri pravnem 
pisanju (Aleš Novak) – 47/8–11/č

Kadijeva sodba (Marko Novak) – 48/14–16/odm
Odpoklic in razrešitev občinskih funkcionarjev (Roman Lavtar) – 

49-50/9–11/č
»V začetku je bilo dejanje« (Marijan Pavčnik) – 49-50/13/č
Še enkrat o plagiatih in etiki javnega prostora (Aleš Novak) – 

49-50/18–20/odm

evro
Kaj prinaša leto 2012 za podjetnike? (Jure Mikuž) – 1/34/č
Reševanje evra in začetek konca EU? (Bojan Bugarič) – 5/3/uv
Vloga bonitetnih agencij in reguliranje njihovega delovanja (Jan 

Jeram) – 8/II–VIII/pril
Obisk institucij EU (Filip Dougan) – 8/28/por
Kartelni dogovor o višini Euriborja? (Ana Vlahek in Meta Ahtik) – 

10/13–15/č
Evropski fiskalni pakt – preveč tog in omejevalen (Matjaž Nahtigal) – 

12/II–VII/pril
Fiskalni pakt (Irena Vovk) – 13/32/por
Kaj je narobe z »zlatim pravilom«? (Jože Mencinger) – 15/3/uv
Fiskalni pakt – večni prisilni jopič? (Igor Vuksanović) – 15/9-10/č
Je evro mogoče rešiti s fiskalno unijo? (Jože Mencinger) –  

21/26–28/č
(Ne)optimalnost evrskega denarnega področja? (Meta Ahtik) – 

21/29–31/č
Pravni vidiki reforme gospodarskega upravljanja v EMU (Janja Hojnik) 

– 21/31–33/č
Denarne obveznosti po izstopu države iz EMU (Miran Jus) –  

22/6–8/č
European Unification into the Twenty First Century: Fading, 

Failing, Fragile? (Irena Vovk) – 22/31/prik
Proslava in evro (Jože Mencinger) – 26/34/č
Je evro res večen? (Jože Mencinger) – 31-32/42/č
Snovanje novih Le Corbusierjevih stolpov Evrope (Janja Hojnik) – 

33/3/uv
Pogled v zrcalo kriz Evropske unije (Matej Avbelj) – 44/3/uv
Sodišče EU med pravom, ekonomijo in politiko (Petra Weingerl) – 

46/26-27/sp

Evropska centralna banka
Je evro res večen? (Jože Mencinger) – 31-32/42/č
Evropska centralna banka – kam in kako? (Igor Vuksanović) –  

38/II–VIII/pril

Evropska komisija
Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire! (Damjan Možina) – 

21/11–13/č
Kolektivno varstvo v EU (Ana Vlahek) – 21/16-17/č
Akt za enotni trg – 12 pobud za okrepitev rasti in zaupanja (Rajko 

Knez) – 21/18–20/č
Razvoj in novosti na področju javno-zasebnega partnerstva (Boštjan 

Ferk) – 21/20–22/č
Spletni smerokaz: Prebujena generacija (Irena Vovk) – 22/38/prik
Administrativne ovire pri izvajanju programov Evropskega 

teritorialnega sodelovanja (Breda Mulec) – 41-42/15-16/č
Ko Komisija potrka na domače sodne duri (Zoran Skubic) –  

48/22-23/sp

Evropska unija
glej tudi Evropski parlament, Komisija Evropskih skupnosti, Lizbonska 

pogodba, Schengen, Sodišče Evropske unije in Svet Evropske 
unije

Spletni smerokaz: Kotiček za otroke – igre in kvizi o EU (Irena Vovk) 
– 1/38/prik

Evropsko civilno procesno pravo I (Andrej Ekart) – 2/30-31/prik
EU Higher Education Law – The Bologna Process and Harmonization 

by Stealth (Irena Vovk) – 2/31/prik
Crime within the Area of Freedom, Security and Justice – A 

European Public Order (Irena Vovk) – 2/31/prik
Ustava in dolžniška zavora (Igor Vuksanović) – 3/8–10/č
Evropska ekonomska srebrenica (Robert Kleindienst) – 4/34/č
Spletni smerokaz: Skupna kmetijska politika (Irena Vovk) – 4/38/prik
Reševanje evra in začetek konca EU? (Bojan Bugarič) – 5/3/uv
Razvojni trendi koncernskega prava EU (Til Rozman) – 5/12-14/č
Ameriški »strup« v Evropi (Mirko Filipović) – 6-7/12-13/č
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Občutljivi podatki univerzitetnega raziskovalnega projekta so javno 
dostopen dokument (Andreja Tratnik) – 23/23-24/sp

Sankcije po pravu EU (še) nimajo narave kazenskih sankcij (Zoran 
Skubic) – 23/25-26/sp

Odklonitev pričanja proti zunajzakonskemu partnerju zadosten razlog 
za poseg v družinsko življenje (Andreja Tratnik) –  
24-25/36-37/sp

Odvzem volilne pravice – plovba ESČP med Scilo in Karibdo (Iztok 
Štefanec) – 24-25/37–39/sp

Odgovornost (Neža Kogovšek Šalamon) – 26/3/uv
Izbrisanim je treba izplačati odškodnine (Neža Kogovšek Šalamon) – 

26/25–27/sp
Upoštevanje verskih praznikov pri delu odvetnika (Andreja Tratnik) – 

26/27/sp
Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči (Nana Weber) – 

27/27/sp
O enakosti orožij in razpoložljivosti pravic (Andreja Tratnik) –  

28/29/sp
Izročitev osumljenih terorizma ZDA je dopustna (Katarina Vatovec) – 

29-30/35-36/sp
Lastniku zemljišča ni treba tolerirati lova na njem (Andreja Tratnik) – 

29-30/36-37/sp
Umazano perilo na madžarskem hramu demokracije (Andreja Tratnik) 

– 31-32/35-36/sp
Sistematično nasilje nad duševno in telesno prizadetimi osebami ter 

neprimeren odziv države (Zoran Skubic) – 31-32/36-37/sp
Država mora zapornika varovati tudi pred samim seboj (Aleš 

Velkaverh) – 33/29/sp
Varnostni pregled za vsakogar (Andreja Tratnik) – 34/30/sp
Neutemeljena prepoved televizijskega intervjuja z zapornico (Andreja 

Tratnik) – 35/22-23/sp
Po kazni kazen? (Andreja Tratnik) – 36/25-26/sp
Izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o uvedbi sankcij mora 

spoštovati EKČP (Katarina Vatovec) – 36/26-27/sp
Pravica do zdravega otroka (Aleš Velkaverh) – 37/28/sp
Nedelujoč sistem nedoločenih kazni (Andreja Tratnik) – 38/24-25/sp
Neurejeno področje navideznega odkupa (Andreja Tratnik) – 

39-40/33/sp
Posvojeni otrok mora imeti možnost seznanitve s podatki o bioloških 

starših (Aleš Velkaverh) – 39-40/34/sp
Predolgo iskanje primerne namestitve za zapornika z duševnimi 

težavami (Andreja Tratnik) – 41-42/33-34/sp
Kaznovanje zaradi žalitve sodišča in pravica do nepristranskega 

sojenja (Aleš Velkaverh) – 41-42/34-35/sp
ESČP potrdilo stališče slovenskih kazenskih sodišč (Andreja Tratnik) 

– 43/22–24/sp
Privid nepristranskosti? (Zoran Skubic) – 43/24-25/sp
Pravica do ustne obravnave v delovnem sporu z javnim uslužbencem 

(Aleš Velkaverh) – 44/26-27/sp
Minervine sovice (Ciril Ribičič) – 44/30-31/prik
Težka obsodba proti pravici do splava nastrojene Poljske (Andreja 

Tratnik) – 45/23-24/sp
Za dolgove Ljubljanske banke do nekdanjih deviznih varčevalcev 

iz Hrvaške in BiH je odgovorna Slovenija (Aleš Velkaverh) – 
47/22–24/sp

Holokavst na vašem krožniku (Andreja Tratnik) – 49-50/33-34/sp
Bringing a Case to the European Court of Human Rights 

– A Practical Guide on Admissibility Criteria (Irena Vovk) – 
49-50/38/prik

F
fakulteta

Spletni smerokaz: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (Irena Vovk) 
– 6-7/46/prik

Po poteh demokracije, pravne države in varstva človekovih pravic 
(Nejc Brezovar) – 15/29/por

Ekipa PF Univerza v Ljubljani znova med najboljšimi (Vasilka Sancin) 
– 15/30/por

Četrto mesto na tekmovanju iz mednarodnega prava (Erazem Bohinc, 
Andrej Majce in Nina Matijašević) – 18/27/por

Nagrajenci ob dnevu PF Univerze v Ljubljani – 18/28/por
Zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na CEEMC (Karmen 

Lutman) – 19/29/por
Tekmovanje Rubikon 2012 (Toni Matoh) – 21/41/por
Bolonjska setev (Marijan Pavčnik) – 26/6-7/č
Ad hoc: Jurist naj ne bo! (Vesna Bergant Rakočević) – 33/33/č
Vzpostavitev predpostavk za nastanek in rast slovenske pravne 

države (Matej Avbelj) – 39-40/9–11/č
Spletni smerokaz: Upravna svetovalnica (Irena Vovk) – 39-40/46/prik
Spletni smerokaz: Za otroke (Irena Vovk) – 43/38/prik

S prenovljenim Poslovnikom Sodišča EU do hitrega in učinkovitejšega 
reševanja zadev (Matija Vidmar) – 41-42/13-14/č

Za večji vpliv Slovenije pri sodnem ustvarjanju prava EU (Maja Brkan) 
– 43/3/uv

Uvoz zdravil iz države članice EU z obljubo popusta (Judita Dolžan) 
– 43/25/sp

Pogled v zrcalo kriz Evropske unije (Matej Avbelj) – 44/3/uv
Novi Zakon o elektronskih komunikacijah – po domače začinjen 

regulativni okvir EU (Boštjan Makarovič) – 45/8–10/č
Državni svet in zadeve EU – 45/19/sp
Pravo EU – ustavno, procesno in gospodarsko pravo (Janja Hojnik) 

– 45/30-31/prik
EU Mediation Law and Practice (Irena Vovk) – 45/30/prik
Primerjalnopravni trendi na področju zastaranja (Karmen Lutman) – 

46/8-9/č
Razvoj koncepta prepovedi zlorabe pravic v sodni praksi Sodišča EU 

(Lara Grušovnik) – 47/12–14/č
Obdavčitev evropske pokojnine – 47/III/erar
Spletni smerokaz: Panorama spretnosti (Irena Vovk) – 48/38/prik
Ob šestdesetletnici Sodišča EU (Petra Weingerl) – 49-50/14-15/č
Alternativne prihodnosti EU (Matjaž Nahtigal) – 49-50/II–VIII/pril

Evropski parlament
Kolektivno varstvo v EU (Ana Vlahek) – 21/16-17/č

Evropsko sodišče za človekove pravice
Pravica do stanovanja (Aleš Velkaverh) – 1/25-26/sp
20 let Ustave (Gregor Kovačič) – 1/27-28/por
Pravice zapornikov – pregled novejše sodne prakse ESČP (Zoran 

Skubic) – 3/17–19/č
Pretirani formalizem lahko posega v pravico do dostopa do sodišča 

(Aleš Velkaverh) – 3/26/sp
Italijanska »kriza z odpadki« v Strasbourgu (Katarina Vatovec) – 

3/27/sp
Posredni dokaz – da ali ne? Da, ampak samo, če … (Andreja 

Tratnik) – 4/25-26/sp
Ko ustavnosodna praksa slovenskega Ustavnega sodišča nasprotuje 

rationibus decidendi ESČP (Simon Umek) – 5/17–19/č
Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja (Marjetka Urbančič) – 5/II–VIII/pril
Izgon tujca lahko pomeni kršitev 6. člena EKČP (Katarina Vatovec) – 

5/24-25/sp
PRAVičnO: Volilna pravica zapornikov (Ciril Ribičič) – 5/33/č
Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji 

(Aleš Novak) – 8/11–13/odm
Ostra obsodba ravnanj Italije s pribežniki iz Libije (Andreja Tratnik) – 

9/23–25/sp
Ko izvršilna oblast prestopi Rubikon (Zoran Skubic) – 9/25-26/sp
Obsojen na 40-letno zaporno kazen na podlagi posrednega dokaza 

(Andreja Tratnik) – 11/27/sp
Novela ZVPSBNO-B (Irena Vovk) – 11/32/por
PRAVičnO: Slovenija pred ESČP (Ciril Ribičič) – 11/33/č
Zasebnost princese in princa ali svoboda izražanja (vključno z objavo 

njunih fotografij)? (Andreja Tratnik) – 12/24–26/sp
Prekrški v precepu pavšalnega odločanja (Zoran Skubic) –  

12/26-27/sp
Pravna pomoč tuji pravni osebi je pogojena z načelom vzajemnosti 

(Katarina Vatovec) – 13/27-28/sp
Pilotne sodbe ESČP (Samo Bardutzky in Matija Žgur) – 13/30/prik
Zadeva Zehentner proti Avstriji – 14/I–VIII/pril
Je homofobija sovražni govor? (Andraž Teršek) – 14/26-27/sp
Kršitev pravice do svobode zaradi omejitve gibanja s policijskim 

kordonom? (Andreja Tratnik) – 16-17/29-30/sp
Pokol v Katinskem gozdu v luči doktrine Šilih (Zoran Skubic) – 

16-17/30-31/sp
PRAVičnO: Pozitivni aktivizem (Ciril Ribičič) – 16-17/41/č
Obveznost brezplačnega dela odvetnikov ni nujno prisilno delo (Aleš 

Velkaverh) – 18/22-23/sp
Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka (Nana Weber) – 18/23/sp
Istospolna partnerka nima pravice do (enostavne) posvojitve (Nana 

Weber) – 19/25-26/sp
Ali je zunajzakonski partner privilegirana priča, je stvar države (Nana 

Weber) – 20/24-25/sp
Vpliv prava EU na pravico do sodnega varstva: okoljsko pravo kot 

testni poligon? (Matej Accetto) – 21/8–10/č
Stereotipi o spolnih vlogah ne opravičujejo diskriminacije (Nana 

Weber) – 21/36-37/sp
Tekmovanje Rubikon 2012 (Toni Matoh) – 21/41/por
Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP (Nana Weber) – 

22/27/sp
Sodišče mora zagotavljati videz nepristranskosti (Aleš Velkaverh) – 

23/22-23/sp
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Korporacijsko upravljanje in nadzor delniških družb (Peter 
Podgorelec) – 6-7/37-38/prik

Jamstvo družbenikov ob izbrisu družb v Sloveniji in svoboščine EU 
(Franz Serajnik) – 10/19-20/č

Imenovanje upniškega odbora in izključitveni razlogi – 10/III/pod
Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem (Peter 

Podgorelec) – 12/6–9/č
Prezrti problemi prevzemne zakonodaje (Miha Kerin) – 13/6–9/č
Temelji civilnega in gospodarskega prava (Luigi Varanelli) –  

13/31/prik
Preiskava po ZPOmK-1 – (ne)skladnost z Ustavo? (Jernej Mlinarič) – 

14/11-12/č
Prevzem zdravih jeder (Uroš Ilić, Matjaž Jan in Klemen Štefančič) – 

15/II–VIII/pril
The Societas Privata Europaea (Irena Vovk) – 15/31/prik
Odškodninska odgovornost za prospekt – zavajajoča praksa ATVP? 

(Andrej Bebler) – 16-17/6–8/č
Z dodatnim revizorjevim pregledom nad probleme realnega 

izkazovanja poslovanja finančnih institucij v času recesije – 
16-17/I-II/pod

Naknadna vplačila (Nadija Šuler) – 18/9-10/č
Sprememba obveznega prevzemnega praga – oživitev kapitalskega 

trga? (Boštjan Kavšek) – 18/10-11/č
Prenos pooblastila prokurista (Nina Scortegagna Kavčnik) –  

19/15-16/č
Zakonitost stavke – razrešitev direktorja – 19/20/sp
Temelji in praksa delovanja revizijskih komisij v slovenskem prostoru 

– 19/I–III/pod
Odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisanih družb – 20/21/sp
Parcialna poseganja v sistemske zakone (Nana Weber) –  

20/28-29/por
The Governing Law of Companies in EU Law (Irena Vovk) –  

21/42/prik
Obdobje skupščin (Matej Tomažin) – 21/46/č
Z novimi rešitvami do hitrejšega plačila? (Igor Knez) – 22/9-10/č
Izvršnica namesto dolžnikovega funta mesa (Igor Vuksanović) – 

22/11-12/č
(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov (Janez Tekavc) – 

22/13–15/č
Vsebinski vidik upravljanja kapitalskih naložb RS (Til Rozman) – 

24-25/9–11/č
Védenje pravne osebe (Luka Zupančič) – 24-25/22–24/č
Spregled pravne osebnosti – komisijska prodaja – zloraba pooblastil 

– 24-25/29-30/sp
So novi načrti zgolj drugačna embalaža? (Matej Tomažin) – 

24-25/42/č
Pravne in revizijske dileme izvajanja določb ZZRZI-C – 26/I-II/pod
Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj? (Dženeta 

Cizelj in Christian Schitton) – 27/II–VII/pril
Fundatio Europaea – FE (Verica Trstenjak) – 28/9–11/č
Sankcije v primeru kršitve predkupne pravice (Nadija Šuler) – 

29-30/15-16/č
Sprememba delodajalca – prenos gospodarske entitete –  

29-30/27-28/sp
Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj – SSGP 

II (Aleš Ferčič) – 29-30/II–VIII/pril
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – 29-30/II/erar
Ali lahko obstaja d. o. o. brez lastnika? (Darko Krašovec) – 

31-32/14–16/č
Pomanjkljivosti novele ZGD-1G glede prenosa podjetja na podjetnika 

prevzemnika (Matija Premrl) – 33/13-14/č
Dimnikarska služba in potrebe po novi sistemski ureditvi 

gospodarskih javnih služb (Breda Mulec) – 33/19-20/č
Javne garancije (Miran Jus) – 34/10-11/č
Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenega pravdnega postopka za 

uveljavitev terjatve in pravdni stroški (Breda Bloudek) –  
35/9–14/č

Začudeni pogledi upnikov glede vprašanja osebne (ne)odgovornost 
družbenikov izbrisanih družb ostajajo (Katja Vovk) – 37/6–8/č

Izzivi kmeta na trgu dela (Katarina Krapež in Valentina Franca) – 
37/15-16/č

Merger Control Worldwide (Irena Vovk) – 37/30/prik
Sporna praksa obdavčitve dobička osebnih družb (Blaž Radujko in 

Tamara Kek) – 38/8–11/č
Razlike med pogodbeno in zakonito predkupno pravico (Nadija Šuler) 

– 38/13-14/č
Nova pravila objav podatkov gospodarskih subjektov – 38//I-II/pod
Posebna in izredna revizija v skladu z ZGD-1 (Simon Žgavec) – 

41-42/6–9/č
Korporacijsko pravo (Irena Vovk) – 41-42/16-17/por
Načelom korporativnega upravljanja sledijo tudi smernice upravljanja 

nejavnih družb in družinskih podjetij – 41-42/I-II/pod

Podatek o prebivališču osebe, proti kateri se vodi postopek odvzema 
magistrskega naziva – 49-50/25/mo

federalizem
Evropska unija kot pravni problem (Matej Accetto) – 12/3/uv
Evropska unija kot zveza nacionalnih držav (Matej Avbelj) – 36/8-9/č

filozofija
Kriza prava – odblèski kritične jurisprudence (Matjaž Drev) –  

12/30-31/prik
Paradoksi: Konceptualisti (Aleš Završnik) – 15/33/č
Tembatsu – druga od suhih krav (Albin Igličar) – 16-17/38-39/prik

finančno pravo
glej bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji

Francija
Stroški zunajbolnišničnega zdravljenja v drugi državi članici – 

dopustne omejitve povračila po pravu EU (Zoran Skubic) –  
2/25-26/sp

Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako 
(Katarina Vatovec) – 2/26-27/sp

Pretirani formalizem lahko posega v pravico do dostopa do sodišča 
(Aleš Velkaverh) – 3/26/sp

Prekrški v precepu pavšalnega odločanja (Zoran Skubic) –  
12/26-27/sp

Istospolna partnerka nima pravice do (enostavne) posvojitve (Nana 
Weber) – 19/25-26/sp

Država mora zapornika varovati tudi pred samim seboj (Aleš 
Velkaverh) – 33/29/sp

Zaščita plačil podizvajalcem v ZDA in Franciji (Andrej Friedl in Igor 
Knez) – 36/11-12/č

G
garancija

Novela ZVPot-E in novo obdobje ureditve garancije (Martina Metelko) 
– 1/II–VII/pril

Obstoj prekrška – garancija za brezhibno delovanje stvari – pojem 
potrošnika – 10/26/sp

Javne garancije (Miran Jus) – 34/10-11/č

gasilci
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – poklicni gasilci – 

6-7/27-28/sp

genocid
Slovenskega državljana obsodili za hudodelstvo zoper človečnost v 

Srebrenici (Sabina Zgaga) – 44/27-28/sp

Geodetska uprava Republike Slovenije 
Priprava podatkov in delo izvedenca geodetske stroke pri izvedbi 

postopkov po ZVEtL (Boštjan Trobiš) – 1/16-17/č
Računalnik ne zadrži izvršitve (Blaž Kovač) – 19/8-9/č

globalizacija
Z obrobja postave: Kako loviti ravnotežje brez tal pod nogami? 

(Tomaž Pavčnik) – 13/33/č
Paradoksi: Vzpon ekstremizma (Aleš Završnik) – 21/45/č

gospodarsko pravo
glej tudi bančništvo, ekonomija, insolvenčno pravo, javna podjetja, 

konkurenčno pravo, samostojni podjetnik in vrednostni papirji
Zadnjim spremembam računovodskih standardov bo treba prilagoditi 

interne akte in jih upoštevati pri letnem poročanju – 1/I-II/pod
Izbrisi pravnih oseb iz sodnega registra – pravna ustvarjalnost ali 

napaka? (Šime Ivanjko) – 2/II–VIII/pril
Pravna podlaga za socialna zavarovanja družbenika – poslovodje v 

enoosebni d. o. o. (Jaka Cepec) – 3/12–14/č
Utemeljenost razlogov za odpoklic poslovodje d. o. o. – 3/20-21/sp
Prispevki za zavarovance – poslovodne osebe – 4/II–IV/erar
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri 

dohodnini in uporaba 41. člena ZDoh-2 – 4/IV/erar
Razvojni trendi koncernskega prava EU (Til Rozman) – 5/12-14/č
Omejitve zastopniških upravičenj v gospodarskih družbah s 

poudarkom na d. o. o. (Miha Kerin) – 6-7/8–11/č
Ameriški »strup« v Evropi (Mirko Filipović) – 6-7/12-13/č
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I
igre na srečo

Zadeva HIT: slovensko izvozno usmerjeno igralništvo naletelo na čer 
(Janja Hojnik) – 29-30/28-29/sp

imuniteta
glej tudi Državni svet Republike Slovenije in Državni zbor Republike 

Slovenije
Brez odstopanja od sodnih imunitet držav (Vasilka Sancin) –  

6-7/33-34/sp
Diplomatska imuniteta in njen vpliv na delovna razmerja uslužbencev 

veleposlaništev tretjih držav (Zoran Skubic) – 34/27-28/sp
Imuniteta poslanca – 41-42/24/sp

In memoriam
Prof. dr. Katja Vodopivec (1917–2012) (Alenka Šelih) – 33/30/zap
Aleksander Ternovec (1935–2012) (Savin Jogan) – 43/29/zap

industrijska lastnina
Viag(ua)ra kot znamka Skupnosti (Zoran Skubic) – 6-7/30/sp
Nelojalno oglaševanje na Googlu: kje tožiti? (Zoran Skubic) –  

18/24-25/sp
Zavrnitev zahteve za registracijo tridimenzionalnega znaka zaradi 

neobstoja razlikovalnega učinka (Judita Dolžan) – 23/24-25/sp
Prenos uporabe neregistriranega znaka – 24-25/30–33/sp
Pristojnost nacionalnega sodišča v čezmejnem sporu zaradi kršitve 

evropskega patenta (Judita Dolžan) – 33/28/sp

informacije javnega značaja
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Odpiranje rudnikov dragocenih podatkov? (Mateja Prešern) –  

6-7/19-20/č
Pravica dostopa do okoljskih informacij javnega značaja v 

zakonodajnem postopku (Zoran Skubic) – 8/24-25/sp
Dostop do javnih informacij (Irena Vovk) – 21/44/por
Širitev kroga zavezancev (Irena Vovk) – 22/32/por
Navidezna demokracija (Nataša Pirc Musar) – 23/3/uv
Test javnega interesa lahko odpira tudi informacije o javnih sredstvih 

(Jasna Rupnik) – 23/14–16/č

Informacijski pooblaščenec
Obdelava podatkov o predhodnih zaposlitvah pri medicini dela – 

1/21/mo
Spletno mesto kot osebni podatek – 2/22-23/mo
Javna objava variabilnega dela plače – 2/23/mo
Uporaba storitev računalništva v oblaku – 3/22-23/mo
Vpogled v sklep o dedovanju – 3/23/mo
Testiranje dijakov za športnovzgojni karton – 4/22/mo
Neposreden dostop do zbirk GURS za uradnega cenilca nepremičnin 

– 4/22-23/mo
Podatek o transakcijskem računu v tujini – 5/22/mo
Osebni podatki pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev –  

5/22-23/mo
Obdelava izjav o ugovoru vesti za zdravstvene delavce – 5/23/mo
Nova Googlova politika zasebnosti – 6-7/28-29/mo
Objava dokumentov iz Nagodetovega procesa – 6-7/29/mo
Pridobivanje podatkov o izpolnitvi pogojev za upokojitev – 8/22/mo
Pridobivanje osebnih podatkov oškodovanca s strani kršitelja –  

8/22-23/mo
Posredovanje osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu za namen 

izterjave – 9/22/mo
Pridobivanje podatkov za zdravstvene preglede s svetovanjem po 

Zakonu o voznikih – 10/26/mo
Posredovanje podatkov za namen obračuna davka od oddajanja 

skupnih prostorov – 11/22/mo
Posredovanje telefonske številke udeležencem v upravnem postopku 

– 11/22/mo
Pridobivanje podatkov o storjenih prekrških zaposlenega – izredna 

odpoved pogodbe o zaposlitvi – 13/22/mo
Postopek o prekršku na podlagi televizijskega videoposnetka – 

13/22/mo
Pošiljanje vabil za naročanje na mesečne novice po elektronski pošti 

– 14/25/mo
Objava javnih dokumentov – 14/25/mo
Uredba o pristojnosti in pravu v preživninskih zadevah – 15/24/mo
Pridobitev vzorca tkiva umrlega za test očetovstva – 15/24/mo
Brezplačen prevoz učencev – 16-17/28/mo
Pridobivanje podatka o tem, ali je bil pes cepljen – 16-17/28/mo

Pojasnilo (Romana Logar) – 41-42/I/pod
Zadeva Pelati: v prid katere stranke je odločilo Sodišče EU? (Petra 

Weingerl) – 41-42/29-30/sp
Neskladnost Slovenskega državnega holdinga z Ustavo (Rajko Pirnat) 

– 43/6–9/č
Obdavčitev družbenikov komanditne družbe – 43/III/erar
Opravljanje poslovodnih storitev – 43/IV/erar
Zakon o gospodarskih družbah z novelami ZGD-1D do ZGD-1G (Uroš 

Ilić) – 43/30-31/prik
Vpliv obvladujoče družbe v dejanskem koncernu (Til Rozman) – 

44/8-9/č
Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. – pridobivanje lastnih delnic – 

posojilo družbe za pridobitev delnic – 44/19-20/sp
SDH (Gašper Friškovec Iršič) – 44/32/por
O vplivu javne dostopnosti in zgradbe sodnih odločb na kvaliteto 

prava (Damjan Možina) – 45/6-7/č
Razveljavitev kogentnega pogoja po ZJN-2 (Maja Potočnik) –  

45/10-11/č
Stranska intervenienca na strani neobstoječe stranke (Nana Weber) 

– 45/12-13/č
Prenos dejavnosti na hčerinsko podjetje – 45/22/mo
Pridobitev podatka o najvišji plači v d. o. o. – 48/19/mo
Dobre prakse v sodstvu (Irena Vovk) – 49-50/35/por

gospodarstvo
glej ekonomija

gradbeništvo
Gradbeno in uporabno dovoljenje (Matjaž Tratnik) – 18/30-31/prik
Z obrobja postave: Črne gradnje ali črne zgodbe? (Tomaž Pavčnik) 

– 31-32/41/č
Predlogi podizvajalcev za odpravo slabih praks (Andrej Friedl in Igor 

Knez) – 35/6–8/č
Od projekta do objekta hitreje? (Mirko Filipović) – 37/11-12/č

Grčija
Na poti k prenovi Dublinske uredbe (Katarina Vatovec) – 2/27-28/sp

H
hipoteka

Stanovanjsko premoženje kot vir za četrti pokojninski steber (Sandi 
Kodrič) – 1/11-12/č

Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah (Matjaž 
Tratnik) – 8/6–8/č

Potrebnost gradbenega in uporabnega dovoljenja pri etažiranju 
(Urška Klakočar Zupančič) – 8/19/vo

Hipoteka (Matija Damjan) – 21/42-43/prik
Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost 

(Nina Plavšak) – 22/II–VIII/pril
Prenehanje zastavne pravice s prenehanjem zavarovane terjatve v 

stečaju (Tilen Tacol) – 26/14–17/odm
Zavarovanje bodoče terjatve – izpraznjena hipoteka – zamenjava 

zavarovane terjatve – 26/19/sp

Hrvaška
Zamudno oblikovanje vlade po volitvah (Matjaž Debelak) – 3/10-11/č
Ad hoc: Prijatelji in principi (Vesna Bergant Rakočević) – 9/33/č
Obsojen na 40-letno zaporno kazen na podlagi posrednega dokaza 

(Andreja Tratnik) – 11/27/sp
Sistematično nasilje nad duševno in telesno prizadetimi osebami ter 

neprimeren odziv države (Zoran Skubic) – 31-32/36-37/sp
Z obrobja postave: Črne gradnje ali črne zgodbe? (Tomaž Pavčnik) 

– 31-32/41/č
Ureditev carinskega statusa plovil – 45/III-IV/erar
Oprostitev Gotovine in Markača (Sabina Zgaga) – 46/24-25/sp
Za dolgove Ljubljanske banke do nekdanjih deviznih varčevalcev 

iz Hrvaške in BiH je odgovorna Slovenija (Aleš Velkaverh) – 
47/22–24/sp

Ureditev carinskega statusa registriranih plovil za šport in razvedrilo 
oseb iz EU (pravnih in fizičnih), ki imajo svoja plovila na 
Hrvaškem – 47/IV/erar

humanitarno pravo
Upravičenci do pridobitve statusa – 27/17/sp
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Pravica do zasebnosti – poseg v komunikacijsko zasebnost 
– ukrep pridobivanja podatkov o prometu v elektronskem 
komunikacijskem omrežju – 4/21–23/sp

Neposreden dostop do zbirk GURS za uradnega cenilca nepremičnin 
– 4/22-23/mo

Paradoksi: Troti in kolibriji (Aleš Završnik) – 4/33/č
Spletni smerokaz: Skupna kmetijska politika (Irena Vovk) – 4/38/prik
Še o zemljiški knjigi (Mateja Kosirnik) – 5/8-9/č
ZVEtL sproža absurdne situacije (Nana Weber) – 5/27/por
Spletni smerokaz: Ustavno sodišče Republike Slovenije (Irena Vovk) 

– 5/38/prik
Ali država še dela v imenu ljudi in za ljudi? (Nataša Pirc Musar) – 

6-7/3/uv
Acta: iskanje pravega ravnotežja med pravicami iz ustvarjalnosti in 

pravico do varstva osebnih podatkov (Jure Logar) – 6-7/6–8/č
Ravnotežje med pravicami in dolžnostmi potnikov in letalskih 

prevoznikov (Blaž Možina) – 6-7/17-18/č
Odpiranje rudnikov dragocenih podatkov? (Mateja Prešern) –  

6-7/19-20/č
Nova Googlova politika zasebnosti – 6-7/28-29/mo
Novela EZ-E (Irena Vovk) – 6-7/40/por
Spletni smerokaz: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (Irena Vovk) 

– 6-7/46/prik
Spletni smerokaz: Inštitut RS za socialno varstvo – Otroška 

opazovalnica (Irena Vovk) – 8/38/prik
Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira (Žiga Dolhar) – 

9/27-28/sp
Ad hoc: Prijatelji in principi (Vesna Bergant Rakočević) – 9/33/č
Spletni smerokaz: Očistimo Slovenijo 2012 (Irena Vovk) – 9/38/prik
Prvi odzivi prakse na elektronsko poslovanje v postopkih izvršbe 

(Špela Cirer) – 10/16/č
Private International Law and the Internet (Irena Vovk) – 10/30/prik
Spletni smerokaz: Aktivno staranje (Irena Vovk) – 10/38/prik
Spletni smerokaz: Telesnica – blago vseh barv (Irena Vovk) –  

11/38/prik
Spletni smerokaz: Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij (Irena 

Vovk) – 12/38/prik
Postopek o prekršku na podlagi televizijskega videoposnetka – 

13/22/mo
Obravnava storitev SWIFT po ZDDV-1 – 13/I-II/erar
Potrditev zamudne sodbe, izdane zoper toženo stranko, katere naslov 

ni znan kot evropski nalog za izvršbo (Judita Dolžan) –  
13/24/sp

Spletni smerokaz: RED – pravice, enakost, raznolikost (Irena Vovk) – 
13/38/prik

Pošiljanje vabil za naročanje na mesečne novice po elektronski pošti 
– 14/25/mo

Objava javnih dokumentov – 14/25/mo
Spletni smerokaz: Prilagajanje na podnebne spremembe (Irena Vovk) 

– 14/38/prik
Paradoksi: Konceptualisti (Aleš Završnik) – 15/33/č
Spletni smerokaz: Društvo za nenasilno komunikacijo (Irena Vovk) – 

15/38/prik
Spletni smerokaz: TiS – Telefonski imenik Slovenije (Irena Vovk) – 

16-17/46/prik
Obdelava osebnih podatkov prejemnikov bona – 18/21/mo
Nelojalno oglaševanje na Googlu: kje tožiti? (Zoran Skubic) –  

18/24-25/sp
Spletni smerokaz: Mednarodne delovne prakse (Irena Vovk) –  

18/38/prik
Računalnik ne zadrži izvršitve (Blaž Kovač) – 19/8-9/č
Prenovljen okvir za varstvo osebnih podatkov v EU (Jelena Burnik) – 

19/10–12/č
Spletni smerokaz: Primorski pravni center / Centro legale del Litorale 

(Irena Vovk) – 19/38/prik
Ali ste pripravljeni na ODR? (Aleš Zalar) – 20/3/uv
Uresničevanje svobode izražanja in varstva zasebnosti skozi prizmo 

delovanja spletnih iskalnikov (Polona Tepina) – 20/10-11/č
Odlični v javni upravi (Irena Vovk) – 20/32/por
Spletni smerokaz: Zdravje v Evropi (Irena Vovk) – 20/38/prik
Med varstvom osebnih podatkov in varstvom avtorskih pravic na 

internetu – med Scilo in Karibdo? (Verica Trstenjak) –  
21/13–16/č

Drago plačevanje in predraga uporaba plačilnih kartic v EU (Zoran 
Skubic) – 21/37-38/sp

Spletni smerokaz: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Irena 
Vovk) – 21/50/prik

Spletni smerokaz: Prebujena generacija (Irena Vovk) – 22/38/prik
Na pragu novih sprememb obračuna DDV – 23/I-II/pod
Spletni smerokaz: Portal za preglednost (Irena Vovk) – 23/38/prik

Testna kamera za snemanje prekrškov – 18/21/mo
Obdelava osebnih podatkov prejemnikov bona – 18/21/mo
Posredovanje osebnih podatkov umrlih njihovim sorodnikom –  

19/24/mo
Življenjski trak kot domača naloga v osnovni šoli – 19/24/mo
Zbiranje osebnih podatkov ob prijavi mobinga – 20/23/mo
Podatki o izrabi letnega dopusta javnega uslužbenca – 20/23/mo
Prijava in odjava stalnega prebivališča – 22/24/mo
Centralni register psov – 22/24-25/mo
Širitev kroga zavezancev (Irena Vovk) – 22/32/por
Navidezna demokracija (Nataša Pirc Musar) – 23/3/uv
Test javnega interesa lahko odpira tudi informacije o javnih sredstvih 

(Jasna Rupnik) – 23/14–16/č
Osebni podatki lektorja diplomske naloge – 23/21/mo
Osebni podatki otrok, vključenih v vrtec – 23/21/mo
Solidarnostna pomoč – 24-25/30/mo
Uporaba tehnologije GPS v domovih starejših – 24-25/30-313/mo
Ugotavljanje resničnosti poškodbe na poti na delovno mesto – 

27/20/mo
Uporaba Skypa za službene namene – 27/20-21/mo
Delitev stroškov – 28/24/mo
Sledljivost posredovanja osebnih podatkov – 28/24/mo
Posredovanje diagnoze sodniku zaradi izostanka z naroka – 

29-30/24/mo
Pridobivanje osebnih podatkov od Inšpektorata za delo –  

29-30/25/mo
Uporaba spletne aplikacije eAsistent – 31-32/28/mo
Raziskave in neposredno trženje po elektronski pošti –  

31-32/28-29/mo
Fotografiranje kršitev – ločevanje odpadkov – 33/24/mo
Osebni podatki in 154. člen ZZavar – 33/24-25/mo
Hranjenje spletnih naslovov – 33/25/mo
Pridobitev osebnih podatkov v postopku izvršbe – 34/24/mo
Videonadzor za ugotavljanje obnašanja obiskovalcev – 34/24-25/mo
Snemanje telefonskih pogovorov in radijskih zvez – 35/21/mo
4. člen ZIZ proti 19. členu ZDavP-2 – 35/21/mo
Zbiranje podpisov občanov za namen vložitve peticije pri županu 

občine – 36/22-23/mo
Posredovanje obdukcijskega poročila odvetniku – 36/23/mo
Seznanitev z lastnimi osebni podatki – 37/25/mo
Obdelava osebnih podatkov vlagatelja s strani občine – 38/23/mo
Posredovanje baze uporabnikov ob prenehanju javne službe – 

39-40/30-31/mo
Prekrivanje telefonskih številk v izpiskih klicev – 39-40/31/mo
Pridobivanje podatkov o transakcijskih računih v tujini – 41-42/26/mo
Posredovanje osebnih podatkov patronaži za obisk pred porodom – 

41-42/26-27/mo
Pošiljanje e-pošte novinarjem – 44/21/mo
Izpis klicanih številk na razčlenjenem računu – 44/21/mo
Prenos dejavnosti na hčerinsko podjetje – 45/22/mo
Izpolnjevanje vprašalnika s strani pacienta – 45/22/mo
Posredovanje psevdonimiziranih zdravstvenih podatkov v evropsko 

centralno evidenco – 46/23/mo
Pridobivanje podatkov o preusmeritvi pošte – 47/20/mo
Posredovanje podatkov upnikom in vodenje evidenc o bančnih 

trajnikih zaposlenega – 47/21/mo
Pridobitev podatka o najvišji plači v d. o. o. – 48/19/mo
Videonadzor telovadnice – 48/19/mo
Nadzor službenih telefonov – 49-50/24-25/mo
Podatek o prebivališču osebe, proti kateri se vodi postopek odvzema 

magistrskega naziva – 49-50/25/mo

informatika
Ena (ne)uspešna kandidatura na volitvah naj bi za vselej »odnesla« 

vašo pravico do varstva osebnih podatkov (Jure Logar) –  
1/9-10/odm

Izdaja tajnih podatkov (Sabina Zgaga) – 1/14-15/č
Zadnjim spremembam računovodskih standardov bo treba prilagoditi 

interne akte in jih upoštevati pri letnem poročanju – 1/I-II/pod
Forenzika GSM (Blaž Vrbič) – 1/32/por
Spletni smerokaz: Kotiček za otroke – igre in kvizi o EU (Irena Vovk) 

– 1/38/prik
Odprto pismo Sabini Vrčon, sodnici Višjega sodišča v Kopru (Ana 

Jug) – 2/28/zap
Spletno mesto kot osebni podatek – 2/22-23/mo
Spletni smerokaz: Info center priložnosti (Irena Vovk) – 2/38/prik
Povratni nadzor (Aleš Završnik) – 3/3/uv
Facebook v evropskem okviru varstva osebnih podatkov (Jelena 

Burnik) – 3/6–8/č
Uporaba storitev računalništva v oblaku – 3/22-23/mo
Spletni smerokaz: Anonimne e-prijave (Irena Vovk) – 3/38/prik
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Odmera nagrade upravitelju v stečajnem postopku – 12/21-22/sp
Prevzem zdravih jeder (Uroš Ilić, Matjaž Jan in Klemen Štefančič) – 

15/II–VIII/pril
(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov (Janez Tekavc) – 

22/13–15/č
Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost 

(Nina Plavšak) – 22/II–VIII/pril
Prenehanje zastavne pravice s prenehanjem zavarovane terjatve v 

stečaju (Tilen Tacol) – 26/14–17/odm
Izbris iz sodnega registra brez likvidacije – 26/18/sp
Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj? (Dženeta 

Cizelj in Christian Schitton) – 27/II–VII/pril
Časovna uporaba Uredbe o postopkih v primeru insolventnosti v 

novih državah članicah (Judita Dolžan) – 29-30/32/sp
Ali lahko obstaja d. o. o. brez lastnika? (Darko Krašovec) – 

31-32/14–16/č
Popravek obračunanega DDV, kadar je popravljavec v postopku 

zaradi insolventnosti (Jernej Podlipnik) – 31-32/16-17/č
Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenega pravdnega postopka za 

uveljavitev terjatve in pravdni stroški (Breda Bloudek) –  
35/9–14/č

Začudeni pogledi upnikov glede vprašanja osebne (ne)odgovornost 
družbenikov izbrisanih družb ostajajo (Katja Vovk) – 37/6–8/č

Usoda neprijavljenih terjatev v osebnem stečaju (Tjaša Radinja) – 
38/12-13/č

Novela ZFPPIPP? (Irena Vovk) – 39-40/40/por
Finančna in gospodarska kriza kot motivator sprememb pravne 

ureditve (Irena Vovk) – 41-42/20-21/por
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika (Luigi Varanelli) – 

44/18/vo
Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem 

postopku (Maja Lajevec) – 44/II–VIII/pril
Razveljavitev kogentnega pogoja po ZJN-2 (Maja Potočnik) –  

45/10-11/č
Plačilo preživninskih obveznosti v postopku osebnega stečaja (Marine 

Orsini Ursić) – 47/6-7/č
Spremembe insolvenčnega zakona prehitre (Nana Weber) –  

47/27-28/por

inšpekcijske službe
Facebook v evropskem okviru varstva osebnih podatkov (Jelena 

Burnik) – 3/6–8/č
Pravica do zdravega delovnega okolja ni primerno zaščitena (Andraž 

Teršek) – 12/28/por
So kontrolorji gledali stran? (Sandi Kodrič) – 12/34/č
Pridobivanje osebnih podatkov od Inšpektorata za delo –  

29-30/25/mo
Za varno hrano (Irena Vovk) – 36/32/por
Le 39 inšpektorjev in 188.000 poslovnih subjektov (Nana Weber) – 

45/29/por
Do večje učinkovitosti delovnega prava z večjo vlogo inšpekcije dela 

(Polonca Končar) – 48/3/uv
Kako do učinkovitejše inšpekcije dela (Damjan Mašera) – 48/6-7/č

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
Inercija in negativna selekcija (Živa Cotič) – 5/32/por
Ali država še dela v imenu ljudi in za ljudi? (Nataša Pirc Musar) – 

6-7/3/uv
Acta: iskanje pravega ravnotežja med pravicami iz ustvarjalnosti in 

pravico do varstva osebnih podatkov (Jure Logar) – 6-7/6–8/č
Individualism and Collectivism in Intellectual Property Law (Irena 

Vovk) – 18/31/prik
Med varstvom osebnih podatkov in varstvom avtorskih pravic na 

internetu – med Scilo in Karibdo? (Verica Trstenjak) –  
21/13–16/č

Ko prost pretok blaga trči ob zid nacionalnega varstva intelektualnih 
pravic (Zoran Skubic) – 26/20/sp

internet
glej informatika

intervju
Guy Standing: negotovost ljudi in pomanjkanje delovne identitete 

(Mitja Stefancic) – 41-42/36-37/int

invalidi
Poškodba pri delu – poškodba na službeni poti v tujini – 2/21-22/sp
Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po  

1. januarju 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre –  
2/IV/erar

Ali je računalniška aplikacija, ki podpira vlaganje elektronskih 
zemljiškoknjižnih predlogov, pravna norma? (Boris Fanin) – 
24-25/16-17/č

Spletni smerokaz: Ministrstvo za zunanje zadeve – informacija za 
popotnike (Irena Vovk) – 24-25/46/prik

Zvočno snemanje (Irena Vovk) – 26/32/por
Spletni smerokaz: Umanotera – izračunaj svoj ogljični odtis (Irena 

Vovk) – 26/38/prik
Uporaba Skypa za službene namene – 27/20-21/mo
Dokončni da prostemu pretoku »rabljenih« računalniških programov 

(Zoran Skubic) – 27/26/sp
Kibernetsko medvrstniško nasilje (Nika Skvarča) – 27/30/por
Virtual Economies and Financial Crime – Money Laundering in 

Cyberspace (Irena Vovk) – 27/31/prik
Paradoksi: Hektivizem (Aleš Završnik) – 27/33/č
Spletni smerokaz: Slovenia Business Point (Irena Vovk) – 27/38/prik
Ko se zdi, da tudi prometna varnost postaja posel (Rosana Lemut 

Strle) – 28/6–8/č
Spletni smerokaz: Olimpijske igre (Irena Vovk) – 28/38/prik
Spletni smerokaz: Posodi avto (Irena Vovk) – 29-30/46/prik
Omrežna nevtralnost (Mark Pohar) – 31-32/9–11/č
E-redovalnica in e-dnevnik (Sodelavka PP) – 31-32/25/vo
Spremembe ZDavP-2 predvidevajo tudi poseg v delovanje registrskih 

blagajn – 31-32/I-II/pod
Uporaba spletne aplikacije eAsistent – 31-32/28/mo
Raziskave in neposredno trženje po elektronski pošti –  

31-32/28-29/mo
Domena.eu v domeni sodne prakse Sodišča EU (Zoran Skubic) – 

31-32/32/sp
Prve OI na družbenih omrežjih (Blaž Bolcar) – 31-32/37/por
Spletni smerokaz: Mednarodno kazensko sodišče (Irena Vovk) – 

31-32/46/prik
Hranjenje spletnih naslovov – 33/25/mo
Smo kupili knjigo ali kaj drugega? (Sandi Kodrič) – 33/34/č
Spletni smerokaz: Očistimo gore (Irena Vovk) – 33/38/prik
Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic 

(Eneja Drobež) – 34/12–14/č
Videonadzor za ugotavljanje obnašanja obiskovalcev – 34/24-25/mo
Izbira dodatnih storitev pri spletnem nakupu letalskih vozovnic 

(Katarina Vatovec) – 34/28-29/sp
Spletni smerokaz: Igrače (Irena Vovk) – 34/38/prik
Spletni smerokaz: Državna volilna komisija (Irena Vovk) – 35/38/prik
Spletni smerokaz: Zlati kamen (Irena Vovk) – 36/38/prik
Spletni smerokaz Svet EU (Irena Vovk) – 37/38/prik
Obdelava osebnih podatkov vlagatelja s strani občine – 38/23/mo
Spletni smerokaz: UMAR (Irena Vovk) – 38/38/prik
Spletni smerokaz: Upravna svetovalnica (Irena Vovk) – 39-40/46/prik
Spletni smerokaz: Sokultura (Irena Vovk) – 41-42/46/prik
Pravo in nove tehnologije (Maja Orlić) – 43/19-20/por
Spletni smerokaz: Za otroke (Irena Vovk) – 43/38/prik
Ustava v stripu (Irena Vovk) – 44/31/prik
Spletni smerokaz: Nevarni izdelki (Irena Vovk) – 44/38/prik
Vrstniško nasilje 2.0 (Aleš Završnik) – 45/3/uv
Vsi smo pirati (Sandi Kodrič) – 45/34/č
Spletni smerokaz: Pari in dedovanje v Evropi (Irena Vovk) –  

45/38/prik
Posredovanje psevdonimiziranih zdravstvenih podatkov v evropsko 

centralno evidenco – 46/23/mo
Spletni smerokaz: Slovenia coworking (Irena Vovk) – 46/38/prik
Spletni smerokaz: Statistični letopis (Irena Vovk) – 47/38/prik
Videonadzor telovadnice – 48/19/mo
Spletni smerokaz: Panorama spretnosti (Irena Vovk) – 48/38/prik
Prenarejanje slik (Nana Weber) – 49-50/40/por
Spletni smerokaz: ZZZS (Irena Vovk) – 49-50/46/prik

insolvenčno pravo
glej tudi osebni stečaj
Izbrisi pravnih oseb iz sodnega registra – pravna ustvarjalnost ali 

napaka? (Šime Ivanjko) – 2/II–VIII/pril
Novela ZFPPIPP-E (Irena Vovk) – 2/32/por
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – tožba zaradi 

opustitve procesnega dejanja – 4/24-25/sp
Izpodbijanje pravdnih dejanj stečajnega dolžnika – asignacija – 

5/21–24/sp
Reorganizacija dolga lokalnih skupnosti (Matija Repolusk) –  

6-7/14–16/č
In flagranti: Prek discipline do sociale (Hinko Jenull) – 6-7/41/č
Vzorčni postopek – 8/II-III/pod
ZFPPIPP z uvodnimi pojasnili (Vladimir Balažic) – 8/30-31/prik
Jamstvo družbenikov ob izbrisu družb v Sloveniji in svoboščine EU 

(Franz Serajnik) – 10/19-20/č
Imenovanje upniškega odbora in izključitveni razlogi – 10/III/pod
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3 krat 26.000 (Jože Mencinger) – 47/34/č
(Po)učno leto (Vesna Bergant Rakočević) – 49-50/3/uv

izobraževanje
glej tudi študenti
EU Higher Education Law – The Bologna Process and Harmonization 

by Stealth (Irena Vovk) – 2/31/prik
Dodatni dnevi dopusta za invalide (Nataša Belopavlovič) – 4/20/vo
Contradictio in adiecto – regulacija »dereguliranega« postopka 

vrednotenja tujega izobraževanja? (Polonca Kovač) – 9/6–8/č
Svež veter (Jure Mikuž) – 15/34/č
Je povrnitev stroškov izobraževanja nekdanjemu delodajalcu s strani 

novega delodajalca za delavca res obdavčena boniteta? (Joži 
Češnovar) – 16-17/8–11/č

Pravica do odsotnosti z dela zaradi priprave na strokovni izpit 
(Nataša Belopavlovič) – 16-17/25/vo

Izobraževanje v lastnem interesu (Nataša Belopavlovič) – 18/19/vo
Kako študirati pravo? (Matjaž Ambrož) – 24-25/39/prik
Bolonjska setev (Marijan Pavčnik) – 26/6-7/č
Uspešen zaključek šolskega leta (Sodelavka PP) – 26/18/vo
Upravičenost pogojevanja financiranja visokošolskega izobraževanja v 

tujini (Katarina Vatovec) – 28/25-26/sp
Mlada generacija – izgubljena generacija? (Edita Turičnik) – 35/3/uv
Izdatki za hrano, pijačo, hotelsko nastanitev z vidika odbitka DDV – 

35/III/erar
Nujni postopek za spremembo ZViS v imenu »koga ali kaj« za račun 

»koga ali česa«? (Mirko Pečarič) – 37/8–10/č
Vzpostavitev predpostavk za nastanek in rast slovenske pravne 

države (Matej Avbelj) – 39-40/9–11/č
Vrnitev stroškov šolanja – dispozitivna narava zakonskih določb – 

39-40/32/sp
Normativi v vrtcih (Irena Vovk) – 47/32/por
Ravnateljski izpit – kdo krije stroške? (Sodelavka PP) – 48/17/vo
Spletni smerokaz: Panorama spretnosti (Irena Vovk) – 48/38/prik

Izrael
Adjudication in Action – An Ethnomethodology of Law, Morality and 

Justice (Irena Vovk) – 5/30/prik

izvedenci
Sklepčnost tožbe – dokazi – izvedensko mnenje, pridobljeno pred 

pravdo – 8/23-24/sp
Banalno problematiziranje ZVEtL (Mateja Tamara Fajs) –  

9/16–18/odm
Tožbeni zahtevek in dosojanje prikrajšanj pri plači (Srečko Lavrenčič) 

– 14/17-18/č
Ali je za izračun bruto ali neto prikrajšanja res potreben strokovnjak 

ali izvedenec (Jernej Podlipnik) – 15/15/odm
O stranpoteh justice – primer Kercher (Tea Melart) – 18/16–18/č
Sledljivost posredovanja osebnih podatkov – 28/24/mo
Predlog za obnovo postopka – 48/II-III/pod

izvršba
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona 

o davčnem postopku – 2/II-III/erar
Človekovo dostojanstvo v izvršbi – omejitev izvršbe glede prejemkov 

iz delovnega razmerja (Janč Ljubimski) – 4/7–9/odm
Ureditev začasnih zavarovanj v 43. členu ZPVPJN (Vida Kostanjevec) 

– 4/VI-VII/pril
Podatek o transakcijskem računu v tujini – 5/22/mo
Pogoji za izdajo predhodne odredbe in zanikanje obligacijskega 

razmerja – 5/II-III/pod
Država kot Shylock (Dragan Petrovec) – 9/3/uv
Država ni Shylock (Janez Tekavc) – 10/6-7/odm
Kdo je tu nor? (Vesna Bergant Rakočević) – 10/7-8/odm
Sodišče kot bančni servis? (Janč Ljubimski) – 10/8–10/č
Prvi odzivi prakse na elektronsko poslovanje v postopkih izvršbe 

(Špela Cirer) – 10/16/č
Sapienti sat (Nina Betetto) – 11/3/uv
O odzivih na Shylocka (Dragan Petrovec) – 11/14/odm
Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev (Aleš Galič) 

– 11/II–VII/pril
Nepremičninska izvršba – učinkovito izvršilno sredstvo ali zgolj 

neučinkovita grožnja? (Dragica Wedam Lukić) – 11/VII-VIII/pril
Ali je prav, da varovanje interesov upnika nima nobene omejitve? 

(Nataša Bratož) – 12/19/odm
Zanikanje poslovnega razmerja v ugovoru – 12/II-III/pod
Večja pooblastila izvršiteljev za učinkovitejšo izvršbo (Vanja Žgur) – 

13/11-12/č

Dodatni dnevi dopusta za invalide (Nataša Belopavlovič) – 4/20/vo
Izplačilo plač v invalidskem podjetju – 6-7/IV/erar
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – invalid III. kategorije – 

zavarovanje za ožji ali širši obseg pravic – 12/22–24/sp
Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55. b in 56. členu 

ZDDPO-2 – 13/II-III/erar
Pravne in revizijske dileme izvajanja določb ZZRZI-C – 26/I-II/pod
Tajnost glasovanja: svet v eno, Slovenija v drugo smer (Mitja 

Leskovar) – 31-32/21–23/č
Sistematično nasilje nad duševno in telesno prizadetimi osebami ter 

neprimeren odziv države (Zoran Skubic) – 31-32/36-37/sp
Plača delovnega invalida po prerazporeditvi v skladu s predpisi o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Nataša Belopavlovič) 
– 35/18/vo

Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe po četrti alineji 
prvega odstavka 88. člena ZDR (Nataša Belopavlovič) –  
38/21/vo

Moje volišče je tu čez cesto, tvoje dvajset kilometrov stran – ker si 
invalid (Jurij Toplak) – 39-40/19/zap

Povrnitev davka na motorna vozila za invalide (Eva Štromajer) – 
41-42/23-24/vo

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – dopolnitev – 
43/II-III/erar

Priznanje pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti – 
49-50/27/mo

Iran
Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions – A 

Comparison of Theory and Practice (Irena Vovk) – 28/30/prik

Irska
Facebook v evropskem okviru varstva osebnih podatkov (Jelena 

Burnik) – 3/6–8/č

istospolne skupnosti
Confronting Homophobia in Europe: Social and Legal Perspectives 

(Irena Vovk) – 12/30/prik
Istospolna partnerka nima pravice do (enostavne) posvojitve (Nana 

Weber) – 19/25-26/sp
Law, Film, and Fiction in Contemporary American Culture (Irena 

Vovk) – 27/31/prik
Posledice spremembe spola za zakonsko zvezo (Nana Weber) – 

31-32/18-19/č
Starševstvo istospolnih partnerjev (Nana Weber) – 46/13-14/č

Italija
Italijanska »kriza z odpadki« v Strasbourgu (Katarina Vatovec) – 

3/27/sp
Brez odstopanja od sodnih imunitet držav (Vasilka Sancin) –  

6-7/33-34/sp
Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji 

(Aleš Novak) – 8/11–13/odm
Ostra obsodba ravnanj Italije s pribežniki iz Libije (Andreja Tratnik) – 

9/23–25/sp
O stranpoteh justice – primer Kercher (Tea Melart) – 18/16–18/č
Odvzem volilne pravice – plovba ESČP med Scilo in Karibdo (Iztok 

Štefanec) – 24-25/37–39/sp
Upoštevanje verskih praznikov pri delu odvetnika (Andreja Tratnik) – 

26/27/sp
Učinkovitost zadružnih bank med finančno krizo ter njihov pomen za 

slovensko manjšino v Italiji (Mitja Stefancic) – 39-40/14-15/č
Posvojeni otrok mora imeti možnost seznanitve s podatki o bioloških 

starših (Aleš Velkaverh) – 39-40/34/sp

izbrisani
V iskanju domačih Eichmannov (Aleš Završnik) – 1/28-29/prik
Odgovornost (Neža Kogovšek Šalamon) – 26/3/uv
Izbrisanim je treba izplačati odškodnine (Neža Kogovšek Šalamon) – 

26/25–27/sp
Razbohotena dediščina Demosove inkvizicije (Dragan Petrovec) – 

27/3/uv
Zlonamerno blatenje Demosa (Anton Tomažič) – 28/3/uv
Izbris, Demos in dejstva (Neža Kogovšek Šalamon) – 29-30/19/odm
Odgovornost Demosa za izbris (Matevž Krivic) – 29-30/20-21/odm
O zlonamernem blatenju Demosa (Dragan Petrovec) – 29-30/21/odm
Janusov obraz sodstva do izbrisa (Blaž Kovač) – 45/14-15/č
Odškodninska odgovornost države – izbris iz registra stalnega 

prebivalstva – povrnitev škode – zastaranje odškodninske terjatve 
– 45/19–23/sp

Kako Vrhovno sodišče varuje nemoralno državo namesto njenih žrtev 
(Matevž Krivic) – 46/15–18/odm
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Novi gradniki panoptikona (Jure Logar) – 36/6-7/č
Z obrobja postave: Obisk v kletnih vicah (Tomaž Pavčnik) – 37/33/č
Ad hoc: Kdor dela veter, naj žanje vihar (ali o kamenjanju in glagolu 

»spregledati«) (Vesna Bergant Rakočević) – 38/33/č
Davek škodi, zmanjšanje kakovosti pa še bolj (Sandi Kodrič) – 

41-42/42/č
Pošiljanje e-pošte novinarjem – 44/21/mo
Tuje perje, argumenti in plagiat (Ranka Ivelja) – 49-50/20/odm

javna naročila
Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po 

praksi Sodišča EU (Aleksij Mužina in Marko Žvipelj) – 4/II–V/pril
Ureditev začasnih zavarovanj v 43. členu ZPVPJN (Vida Kostanjevec) 

– 4/VI-VII/pril
Odziv na odzivno poročilo o odpravi kršitev v postopku javnega 

naročanja (Maja Bilbija) – 10/17-18/č
Oblikovanje sklopov v postopkih javnega naročanja skozi prakso 

(Tanja Bratina) – 11/8–10/č
Zeleno javno naročanje (Boštjan Ferk, Branko Kašnik in Maja 

Potočnik) – 18/II–VIII/pril
Omejujoča merila lekarniške mreže (Tanja Bratina) – 20/8-9/č
Razvoj in novosti na področju javno-zasebnega partnerstva (Boštjan 

Ferk) – 21/20–22/č
Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper vsebino objave in/ali 

razpisno dokumentacijo (Maja Prebil in Anže Godec) –  
22/21-22/č

Osnovna sposobnost ponudnika – preprečitev slabih poslovnih praks 
– 23/18/

Sankcija neveljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila (Vida 
Kostanjevec) – 24-25/18–22/č

Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja 
brez izbire? (Tanja Bratina) – 27/13-14/č

Ali lahko Državna revizijska komisija odloča o zahtevku za revizijo, 
čeprav procesne predpostavke niso izpolnjene? (Suzana Košir) – 
28/12-13/č

Sosporništvo pri vlaganju revizijskih zahtevkov (Maja Potočnik) – 
33/15-16/č

Predlogi podizvajalcev za odpravo slabih praks (Andrej Friedl in Igor 
Knez) – 35/6–8/č

Kaj nam prinaša tretja novela Uredbe o zelenem javnem naročanju? 
(Maja Potočnik) – 35/8-9/č

Zaščita plačil podizvajalcem v ZDA in Franciji (Andrej Friedl in Igor 
Knez) – 36/11-12/č

Ali potrebujemo novelo Zakona o javnem naročanju? (Maja Potočnik) 
– 38/6–8/č

Še o reformi javnega naročanja (Janez Tekavc) – 39-40/11–14/č
Izvajanje javnega razpisa za računovodske storitve (Maja Potočnik – 

39-40/26/vo
Bonitetne ocene v javnih naročilih (Mateja Dren in Boštjan Grešak) – 

41-42/9-10/č
Razveljavitev kogentnega pogoja po ZJN-2 (Maja Potočnik) –  

45/10-11/č
Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih 

naročil/koncesij (Aleksij Mužina) – 48/21-22/sp
Ključnih sprememb na področju javnih naročil ni (Nana Weber) – 

48/28-29/por

javna uprava
glej tudi šolstvo in zdravstvo
Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času 

(Nataša Belopavlovič) – 3/19/vo
Pravne dileme na področju zaposlovanja tujcev v državni upravi 

(Robert Klun) – 4/15-16/odm
Varovanje uslužbencev pred šikaniranjem, grožnjami in postopki 

pred sodišči v zvezi z izvrševanjem javnih nalog (Brigita Rajšter 
Vranović) – 4/20/vo

Podreditev tožilstva? (Irena Vovk) – 4/32/por
Povračilo stroškov za prehrano med delom (Brigita Rajšter Vranović) 

– 5/19/vo
Odpiranje rudnikov dragocenih podatkov? (Mateja Prešern) –  

6-7/19-20/č
Ljudem prijazna pravna država (Senko Pličanič) – 8/3/uv
Dodatni dnevi dopusta javnih uslužbencev zaradi otrok (Mateja 

Kosirnik) – 10/15/č
Pokojninska reforma – kdaj in zakaj (Nataša Belopavlovič) – 13/3/uv
Sklepanje kolektivnih pogodb za javni sektor – 14/22-23/sp
S »supervarčevalnim« zakonom nad socialno državo (Katarina K. 

Šoltes) – 16-17/3/uv
Ali je etika (lahko) dejavnik odločanja tudi v javni upravi? (Polonca 

Kovač) – 16-17/20-21/č
Izobraževanje v lastnem interesu (Nataša Belopavlovič) – 18/19/vo

Potrditev zamudne sodbe, izdane zoper toženo stranko, katere naslov 
ni znan kot evropski nalog za izvršbo (Judita Dolžan) –  
13/24/sp

Zadeva Zehentner proti Avstriji – 14/I–VIII/pril
Odgovornost za pravne napake – prodaja nepremičnine v izvršilnem 

postopku – 15/22–25/sp
Še o sodni prodaji nepremičnine za poplačilo bagatelnega dolga 

(Marta Dominika Jelačin) – 16-17/13-14/odm
Kako naj zapustnikov upnik doseže ločitev zapuščine? (Nana Weber) 

– 16-17/19-20/č
Sklep o izvršbi na podlagi menice – 16-17/II-III/pod
Težavna dolgotrajnost postopkov (Nana Weber) – 16-17/36-37/por
Izvršnica namesto dolžnikovega funta mesa (Igor Vuksanović) – 

22/11-12/č
Razkritje podatkov na podlagi drugega odstavka 19. člena ZDavP-2 

– 22/IV/erar
Avtomat COVL – sodni espresso pregrenkega okusa (Janč Ljubimski) 

– 23/6–9/č
Izvršitev sodne odločbe, izdane pred pristopom države izvršiteljice k 

EU (Judita Dolžan) – 28/26/sp
Skladnost sklepov o izvršbi COVL z minimalnimi standardi Uredbe o 

evropskem izvršilnem naslovu (Andrej Ekart) – 29-30/6–8/č
Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo 

stranska vrata tudi v Sloveniji? (Janč Ljubimski) – 33/6–9/č
Pridobitev osebnih podatkov v postopku izvršbe – 34/24/mo
4. člen ZIZ proti 19. členu ZDavP-2 – 35/21/mo
Predhodne odredbe (Irena Vovk) – 35/32/por
Pomen poplačila v postopku izvršbe za izterjavo upnikove denarne 

terjatve (Vid Pavlica) – 36/13-14/č
Začudeni pogledi upnikov glede vprašanja osebne (ne)odgovornost 

družbenikov izbrisanih družb ostajajo (Katja Vovk) – 37/6–8/č
Izterjava neporavnanih dolgov za šolsko prehrano (Sodelavka PP) – 

37/20/vo
Zastaranje judikatnih terjatev – 43/21-22/sp
Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem 

postopku (Maja Lajevec) – 44/II–VIII/pril
Obseg in omejitve izvršbe – 44/II-III/pod
Izvršilni postopek za prepustitev stanovanja v skupni uporabi po 

ZPND (Vesna Ravnik Koprivec) – 46/10–12/č
Plačilo preživninskih obveznosti v postopku osebnega stečaja (Marine 

Orsini Ursić) – 47/6-7/č
Posredovanje podatkov upnikom in vodenje evidenc o bančnih 

trajnikih zaposlenega – 47/21/mo
Zavrženje ugovora zoper sklep o izvršbi – 49-50/21-22/sp

izvršilni postopek
glej izvršba

J
javna občila

Pravniki smo kapitulirali pred ekonomijo, politiko in mediji (Šime 
Ivanjko) – 1/3/uv

Samostojni novinar – obstoj delovnega razmerja – 1/20–22/sp
Država ni Shylock (Janez Tekavc) – 10/6-7/odm
Kdo je tu nor? (Vesna Bergant Rakočević) – 10/7-8/odm
Sapienti sat (Nina Betetto) – 11/3/uv
Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev (Aleš Galič) 

– 11/II–VII/pril
Ali je prav, da varovanje interesov upnika nima nobene omejitve? 

(Nataša Bratož) – 12/19/odm
Zasebnost princese in princa ali svoboda izražanja (vključno z objavo 

njunih fotografij)? (Andreja Tratnik) – 12/24–26/sp
Na planincah, auf der Alm ali sur les alpages – koga dejansko 

zavajamo in koga ščitimo? (Janja Hojnik) – 15/6–8/č
Svež veter (Jure Mikuž) – 15/34/č
Ad hoc: Svoboda (za)govora – dolžnost poslušanja? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 20/33/č
Kameleon (Jure Mikuž) – 23/34/č
Za razkrivanje podrobnosti iz najožje osebne sfere otroka ni 

nobenega javnega interesa – 24-25/32/mo
Pravica do denarne odškodnine zaradi kršitev osebnostnih pravic 

svojcev z nedovoljeno objavo fotografije (Judita Dolžan) –  
27/22-23/sp

Ali sploh prepoznamo pozitivna znamenja? (Matej Tomažin) – 
29-30/42/č

Zloraba arhivskega gradiva – 31-32/30-31/mo
Neutemeljena prepoved televizijskega intervjuja z zapornico (Andreja 

Tratnik) – 35/22-23/sp
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Regres za prehrano in povračilo prevoznih stroškov po novem 
zakonu (Nataša Belopavlovič) – 24-25/28/vo

Poseg ZUJF v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust 
(Katarina Kresal Šoltes) – 26/8-9/č

Regres za prehrano po novem zakonu in aneksih h kolektivnim 
pogodbam dejavnosti (Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo

Pravne in revizijske dileme izvajanja določb ZZRZI-C – 26/I-II/pod
Proslava in evro (Jože Mencinger) – 26/34/č
Povračilo stroškov prevoza za učenca s posebnimi potrebami 

(sodelavka PP) – 27/17/vo
Čistina (Marijan Pavčnik) – 28/8/zap
Vprašanje zakonitosti posega v pridobljene pravice upokojencev 

(Nataša Belopavlovič) – 28/15–19/č
Omejitve zaposlovanja v javnem sektorju (Brigita Rajšter Vranović) – 

28/21/vo
Stroški na službenem potovanju po ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 

28/21-22/vo
PRAVičnO: Je 143. člen ZUJF v skladu z Ustavo in EKČP? (Ciril 

Ribičič) – 28/33/č
Regres za letni dopust (Nataša Belopavlovič) – 29-30/23/vo
Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj – SSGP 

II (Aleš Ferčič) – 29-30/II–VIII/pril
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – 29-30/II/erar
Zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih po ZUJF (Jaka Slokan) – 

33/10–12/č
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ravnatelju po določbah ZUJF 

(Nataša Belopavlovič) – 33/21/vo
Izplačilo solidarnostne pomoči v primeru požara (Nataša Belopavlovič) 

– 34/22/vo
V septembru bodo izdane prve odločbe o obdavčitvi nepremičnin 

večje vrednosti – 34/I-II/pod
Novela ZMZ-C (Irena Vovk) – 34/32/por
Obračun potnih nalogov po ZUJF – 35/I/erar
Z varčevanjem na področju pameti ne bomo prišli na zeleno vejo 

(Lojze Ude) – 39-40/3/uv
Kdo in zakaj se boji mediacije na sodišču? (Aleš Zalar) – 41-42/3/uv
Povrnitev davka na motorna vozila za invalide (Eva Štromajer) – 

41-42/23-24/vo
Odpravnina ob upokojitvi po ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 43/21/vo
Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF – 43/II/erar
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – dopolnitev – 

43/II-III/erar
Z novim letom tudi dodaten davek na vodna plovila in novosti pri 

obravnavi najema plovila – 44/I-II/pod
Jubilejna nagrada za javni sektor – dodatek – 45/II/erar
Normativi v vrtcih (Irena Vovk) – 47/32/por
Manj prazničnih dni, nova dohodninska lestvica in drugi varčevalni 

ukrepi od 1. januarja naprej – 48/I-II/pod
Plačilo razlike v plači učitelju – povečan obseg dela –  

49-50/25–28/sp

javne koncesije
glej koncesije

javne službe
Nevidna roka trga (Sandi Kodrič) – 16-17/42/č
Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj – SSGP 

II (Aleš Ferčič) – 29-30/II–VIII/pril
Videonadzor za ugotavljanje obnašanja obiskovalcev – 34/24-25/mo
Posredovanje baze uporabnikov ob prenehanju javne službe – 

39-40/30-31/mo
Poračun za preplačan program v vrtcu (Sodelavka PP) –  

49-50/21/vo
Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja – 

49-50/22/sp

javni red in mir
Zakon o javnih zbiranjih s komentarjem (Blaž Kovač) – 9/31/prik
Bo zdaj varovanje prireditev v diskotekah boljše? (Vida Kokalj) – 

14/6–8/č
Policijska uporaba plinskega razpršilca, fizične sile in palice (Miroslav 

Žaberl) – 16-17/17-18/č
O »nujnih razlogih javne varnosti« iz Direktive 2004/38/ES (Katarina 

Vatovec) – 22/29-30/sp
Umazano perilo na madžarskem hramu demokracije (Andreja Tratnik) 

– 31-32/35-36/sp

javni shodi
Kršitev pravice do svobode zaradi omejitve gibanja s policijskim 

kordonom? (Andreja Tratnik) – 16-17/29-30/sp

Način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka (Nataša Belopavlovič) 
– 20/20/vo

Različni vidiki mobinga v javni upravi (Ljubica Šalinger) –  
20/II–VII/pril

Podatki o izrabi letnega dopusta javnega uslužbenca – 20/23/mo
Odlični v javni upravi (Irena Vovk) – 20/32/por
Dostop do javnih informacij (Irena Vovk) – 21/44/por
Spletni smerokaz: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Irena 

Vovk) – 21/50/prik
»Prisilno upokojevanje« po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na 

podlagi spola in na podlagi starosti (Barbara Kresal) –  
23/II–VII/pril

Regres za prehrano in povračilo prevoznih stroškov po novem 
zakonu (Nataša Belopavlovič) – 24-25/28/vo

Poseg ZUJF v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust 
(Katarina Kresal Šoltes) – 26/8-9/č

Regres za prehrano po novem zakonu in aneksih h kolektivnim 
pogodbam dejavnosti (Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo

Omejitve zaposlovanja v javnem sektorju (Brigita Rajšter Vranović) – 
28/21/vo

Stroški na službenem potovanju po ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 
28/21-22/vo

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ravnatelju po določbah ZUJF 
(Nataša Belopavlovič) – 33/21/vo

Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize (Senko 
Pličanič) – 34/3/uv

Izplačilo solidarnostne pomoči v primeru požara (Nataša Belopavlovič) 
– 34/22/vo

Plača delovnega invalida po prerazporeditvi v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Nataša Belopavlovič) 
– 35/18/vo

Javni uslužbenec – pravica do sodnega varstva – rok za vložitev 
tožbe – 35/18-19/sp

Nujne reforme ali pogrom javnega sektorja (Bećir Kečanović) – 
39-40/20-21/č

Vrnitev stroškov šolanja – dispozitivna narava zakonskih določb – 
39-40/32/sp

Odpravnina ob upokojitvi po ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 43/21/vo
Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF – 43/II/erar
Jubilejna nagrada za javni sektor – dodatek – 45/II/erar
Ravnateljski izpit – kdo krije stroške? (Sodelavka PP) – 48/17/vo
Manj prazničnih dni, nova dohodninska lestvica in drugi varčevalni 

ukrepi od 1. januarja naprej – 48/I-II/pod

javne finance
Ustava in dolžniška zavora (Igor Vuksanović) – 3/8–10/č
Evropski fiskalni pakt – preveč tog in omejevalen (Matjaž Nahtigal) – 

12/II–VII/pril
Fiskalni pakt (Irena Vovk) – 13/32/por
Rebalans proračuna (Irena Vovk) – 14/32/por
S spremembo ZUKN želi Vlada razširiti in poostriti nadzor nad 

upravljanjem državnih naložb – 14/I-II/pod
Kaj je narobe z »zlatim pravilom«? (Jože Mencinger) – 15/3/uv
Fiskalni pakt – večni prisilni jopič? (Igor Vuksanović) – 15/9-10/č
Paradoksi: Konceptualisti (Aleš Završnik) – 15/33/č
S »supervarčevalnim« zakonom nad socialno državo (Katarina K. 

Šoltes) – 16-17/3/uv
Nekatera pravna vprašanja predloga Zakona o uravnoteženju javnih 

financ (ZUJF) (Grega Strban) – 16-17/37/por
Ali kriza upravičuje suspenz prava? (Rajko Pirnat) – 18/3/uv
In flagranti: Zlato fiskalno pravilo (Hinko Jenull) – 18/33/č
Izvršljivost pred vročitvijo – tlakovec na poti v pekel neustavnosti 

(Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 19/6–8/č
Vsiljeni standardi (Sandi Kodrič) – 19/34/č
O obletnicah, ki jih praznujemo, in tistih, ki jih ne (Janja Hojnik) – 

21/3/uv
Razvoj in novosti na področju javno-zasebnega partnerstva (Boštjan 

Ferk) – 21/20–22/č
Je evro mogoče rešiti s fiskalno unijo? (Jože Mencinger) –  

21/26–28/č
Pravni vidiki reforme gospodarskega upravljanja v EMU (Janja Hojnik) 

– 21/31–33/č
Ustavna zapoved socialne države ni pravno nezavezujoča norma 

(Grega Strban) – 22/3/uv
Denarne obveznosti po izstopu države iz EMU (Miran Jus) –  

22/6–8/č
Z novimi rešitvami do hitrejšega plačila? (Igor Knez) – 22/9-10/č
»Prisilno upokojevanje« po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na 

podlagi spola in na podlagi starosti (Barbara Kresal) –  
23/II–VII/pril

In flagranti: Petrovič in Uroševič (Hinko Jenull) – 23/33/č
Kako diha pravna država? (Ivan Kristan) – 24-25/3/uv
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Naslovi v dopisih (Nataša Hribar) – 37/31/č
Milo, quem vitulum adsueverat ferre, taurum ferebat (Janez Kranjc) – 

37/32/č
Predlog z in njegova varianta s (Nataša Hribar) – 38/32/č
Le slike imamo v okvirju (Nataša Hribar) – 39-40/39/č
Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque 

quam stricti iuris rationem (Janez Kranjc) – 39-40/40/č
Premier (Nataša Hribar) – 41-42/40/č
Preko in prek (Nataša Hribar) – 43/31/č
Temeritas est videlicet florentis aetatis, prudentia senescentis (Janez 

Kranjc) – 43/32/č
Je sladoled jagodni ali jagodov? (Nataša Hribar) – 44/32/č
V katerem ali kjer? (Nataša Hribar) – 45/31/č
Itaque probe definitur a Stoicis fortitudo, cum eam virtutem esse 

dicunt propugnantem pro aequitate (Janez Kranjc) – 45/32/č
Ali ne razumemo nič ali ničesar? (Nataša Hribar) – 46/32/č
Glagol ob količinskem izrazu (Nataša Hribar) – 47/31/č
Non est enim in rebus vitium sed in ipso animo (Janez Kranjc) – 

47/32/č
V sto letih gore vzele 1957 življenj (Nataša Hribar) – 48/32/č
Koliko vas me pozna? (Nataša Hribar) – 49-50/39/č
Quidquid agis prudenter agas et respice finem (Janez Kranjc) – 

49-50/40/č

K
kazenske sankcije

glej kaznovalno pravo

kazenski postopek
glej kazensko procesno pravo

kazensko materialno pravo
glej tudi mobing
Izdaja tajnih podatkov (Sabina Zgaga) – 1/14-15/č
Pomen obdolženčevega kesanja v kazenskem postopku (Saša Kmet) 

– 2/11–13/č
Nekavzalni prostovoljni odstop v noveli KZ-1B (Matjaž Ambrož) – 

3/16-17/č
KZ-1B prinaša temeljite spremembe na področju mednarodnih 

hudodelstev (Marko Rakovec) – 4/17–19/č
Goljufija – zavarovalniška goljufija – poskus – pripravljalno dejanje – 

8/21-22/sp
Kaznivo dejanje grdega ravnanja – prepovedana posledica –  

14/23-24/sp
Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B (Lilijana Selinšek) – 

15/30-31/prik
Vštevanje pripora in prejšnje kazni – 18/19/sp
Zelo kritično o institutu hujše posledice v slovenskem kazenskem 

pravu (Damjan Korošec) – 19/II–VI/pril
Ko obsojenec prosi hkrati za predčasni in pogojni odpust iz zapora 

(Robert Klun) – 19/VII–VIII/pril
Kaznivo dejanje zlorabe kreditne kartice – 28/22-23/sp
Dileme eventualnega naklepa (Matjaž Ambrož) – 33/II–VI/pril
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države – zakonski znaki 

kaznivega dejanja – uporaba milejšega zakona – 35/20-21/sp
Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del) (Liljana 

Selinšek) – 35/II–VIII/pril
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – bistvena kršitev 

določb kazenskega postopka – zavrnitev dokaznega predloga – 
36/22–25/sp

Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (2. del) (Liljana 
Selinšek) – 36/II–VIII/pril

Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine v KZ-1 (po 
noveli KZ-1B) (Damijan Florjančič) – 37/17–20/č

Varovanje osebnih podatkov pacientke (Gregor Kumer) – 45/16/vo
Za celostni pristop (tudi) v kazenskem pravu (Andreja Tratnik) – 

48/25-26/por
Neupravičeno slikovno snemanje – varstvo pravic zasebnosti – 

49-50/23–25/sp

kazensko pravo
glej tudi kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, 

kaznovalno pravo, kriminologija, mednarodno kazensko pravo in 
Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča

Forenzika GSM (Blaž Vrbič) – 1/32/por
Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let (Nana Weber) 

– 2/16–18/č
Crime within the Area of Freedom, Security and Justice – A 

European Public Order (Irena Vovk) – 2/31/prik

javni uslužbenci
glej javna uprava

javno dobro
Vzdrževanje občinske ceste, ki poteka po zasebnem zemljišču (Matjaž 

Debelak) – 29-30/22-23/vo

javno-zasebno partnerstvo
glej tudi koncesije
Razvoj in novosti na področju javno-zasebnega partnerstva (Boštjan 

Ferk) – 21/20–22/č
Pomen pravil o državnih pomočeh za javno-zasebna partnerstva (Aleš 

Ferčič) – 21/23–25/č
Novi gradniki panoptikona (Jure Logar) – 36/6-7/č
Paradoksi: Pazi, radar! (Aleš Završnik) – 46/33/č

jezik
glej tudi retorika
Kdo je glava vaše družine? (Nataša Hribar) – 1/31/č
Vox populi vox Dei (Janez Kranjc) – 1/32/č
Transparency, Power, and Control (Law, Language and 

Communication) (Irena Vovk) – 2/31/prik
Desni prilastek (Nataša Hribar) – 2/32/č
Polstavčni desni prilastek (Nataša Hribar) – 3/31/č
Clementia, in quamcumque domum pervenerit, eam felicem 

tranquillamque praestabit (Janez Kranjc) – 3/32/č
Dovršnost in nedovršnost glagolov (Nataša Hribar) – 4/32/č
O glasovih in naglasu slovenskega knjižnega jezika (Nataša Hribar) 

– 5/31/č
Cui plus licet, quam par est, plus vult, quam licet (Janez Kranjc) – 

5/32/č
Zima in legokocke (Nataša Hribar) – 6-7/40/č
O imenih (Nataša Hribar) – 8/31/č
Patrem familias vendacem, non emacem esse oportet (Janez Kranjc) 

– 8/32/č
Velelnik (Nataša Hribar) – 9/32/č
Zaporedje pridevnikov v besedni zvezi (Nataša Hribar) – 10/31/č
Ubi non est pudor nec cura iuris sanctitas pietas fides, instabile 

regnum est (Janez Kranjc) – 10/32/č
Na pijačo pred ali po kosilu? (Nataša Hribar) – 11/32/č
V redu? (Nataša Hribar) – 12/31/č
Loqui ignorabit, qui tacere nesciet (Janez Kranjc) – 12/32/č
Prislovi kratnosti in še kaj (Nataša Hribar) – 13/32/č
O u-jih in v-jih (Nataša Hribar) – 14/31/č
Nec umquam committet uirtus ut uitia dum compescit imitetur (Janez 

Kranjc) – 14/32/č
Kako pohitrimo računalnik (Nataša Hribar) – 15/32/č
O stičnosti (Nataša Hribar) – 16-17/39/č
Nemo enim potest personam diu ferre, ficta cito in naturam suam 

recidunt (Janez Kranjc) – 16-17/40/č
Avtomobili (Nataša Hribar) – 18/32/č
Znanje slovenščine kot pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi 

(Nataša Belopavlovič) – 19/19/vo
Moški oziroma ženske (Nataša Hribar) – 19/31/č
Nam interrogare sapienter est docere (Janez Kranjc) – 19/32/č
Kaj vas zjutraj zbuja? (Nataša Hribar) – 20/32/č
Še o orodniku in pridevnikih (Nataša Hribar) – 21/43/č
Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat, aut ubi paupertas 

vincere nulla potest? (Janez Kranjc) – 21/44/č
O dnevih (Nataša Hribar) – 22/32/č
Tuje ime v slovenskem besedilu (Nataša Hribar) – 23/31/č
Licitum est quod a lege indultum est (Janez Kranjc) – 23/32/č
Velika začetnica kot znak spoštovanja (Nataša Hribar) – 24-25/40/č
Ponovitve besed in vejica (Nataša Hribar) – 26/31/č
Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si 

quid vi aut iure prohibetur (Janez Kranjc) – 26/32/č
Vejica in narekovaji (Nataša Hribar) – 27/32/č
O števnikih in zaimkih (Nataša Hribar) – 28/31/č
Qui parti civium consulunt, partem neglegunt, rem perniciosissimam 

in civitatem inducunt, seditionem atque discordiam (Janez Kranjc) 
– 28/32/č

Usluga ali storitev? (Nataša Hribar) – 29-30/40/č
Nujni postopek pred Sodiščem EU (Matija Vidmar) – 31-32/II–VII/pril
Kako izgovarjamo prevzeta imena (Nataša Hribar) – 31-32/39/č
Non est beatus, esse se qui non putat (Janez Kranjc) – 31-32/40/č
Vejica v levem prilastku (Nataša Hribar) – 33/32/č
Še o vejici in nekaj o veznikih (Nataša Hribar) – 34/32/č
O dopisih (Nataša Hribar) – 35/31/č
Crates, cum indoctum puerum vidisset, paedagogum eius percussit 

(Janez Kranjc) – 35/32/č
Datum in ura (Nataša Hribar) – 36/32/č
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Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – bistvena kršitev 
določb kazenskega postopka – zavrnitev dokaznega predloga – 
36/22–25/sp

Odredba o hišni preiskavi – predmeti, ki niso v zvezi s preiskovanim 
kaznivim dejanjem – zaseg predmetov – 41-42/25–27/sp

O nekaterih najpomembnejših vprašanjih v ZKP-K (Maja Orlić) – 
43/17/por

ESČP potrdilo stališče slovenskih kazenskih sodišč (Andreja Tratnik) 
– 43/22–24/sp

Ad hoc: NNNP ali nič človeškega mi ni tuje (Vesna Bergant 
Rakočević) – 45/33/č

Kako v kazenskem postopku vrednotiti dokaze, ki so bili pridobljeni v 
tujini (Katja Šugman Stubbs) – 47/II–VIII/pril

Za celostni pristop (tudi) v kazenskem pravu (Andreja Tratnik) – 
48/25-26/por

Trn v peti (Irena Vovk) – 48/32/por
Dobre prakse v sodstvu (Irena Vovk) – 49-50/35/por

kaznovalno pravo
glej tudi globe in smrtna kazen
Etika v zaporu (Dragan Petrovec) – 1/13-14/č
Še o sovražnem govoru – dekriminalizirajmo ga! (Jernej Rovšek) – 

2/13–15/odm
Pravice zapornikov – pregled novejše sodne prakse ESČP (Zoran 

Skubic) – 3/17–19/č
Postopek o prekršku – varnost cestnega prometa – razumen dvom o 

domnevanem dejstvu – 3/24-25/sp
PRAVičnO: Volilna pravica zapornikov (Ciril Ribičič) – 5/33/č
»Rumena« penologija (Jože Podržaj) – 8/17-18/odm
Pridobivanje osebnih podatkov oškodovanca s strani kršitelja –  

8/22-23/mo
Uklonilni zapor končno na ustavnosodnem rešetu (Mojca M. 

Plesničar) – 9/12-13/č
Alkohol kot sekundarni vzrok najhujših prometnih nesreč v obdobju 

2001–2010 (Bogomil Brvar) – 9/14-15/č
Sporna etika in »rumena penologija« (Dragan Petrovec) – 9/18/odm
Še o etiki v zaporu (Jože Podržaj) – 10/20/odm
Obstoj prekrška – garancija za brezhibno delovanje stvari – pojem 

potrošnika – 10/26/sp
Etika v zaporu – zaključek vsaj z ene strani (Dragan Petrovec) – 

11/16/odm
Etika v zaporu – epilog (Jože Podržaj) – 12/16/odm
Odločanje o prestajanju kazni na odprtem ali polodprtem oddelku 

(Boštjan Polegek) – 13/16–18/č
Odločba o prekršku – opis zakonskih znakov prekrška –  

13/21–23/sp
Postopek o prekršku na podlagi televizijskega videoposnetka – 

13/22/mo
Ali je treba razveljaviti vizum, pridobljen na goljufiv način, pred izdajo 

(obsodilne) sodbe? (Katarina Vatovec) – 15/26-27/sp
Omejitev stikov otroka s priprtim očetom – 16-17/27/mo
Vštevanje pripora in prejšnje kazni – 18/19/sp
Testna kamera za snemanje prekrškov – 18/21/mo
Podaljšanje pripora – 19/19/sp
Ko obsojenec prosi hkrati za predčasni in pogojni odpust iz zapora 

(Robert Klun) – 19/VII–VIII/pril
Vpliv kazenskih točk na varnost cestnega prometa (Bogomil Brvar) – 

20/16–19/č
Za nepravilno nameščeno vinjeto voznik plača kazen, kot da je ne bi 

imel – 20/22/mo
S prekrški k represiji (Nana Weber) – 20/29-30/por
Odvzem volilne pravice – plovba ESČP med Scilo in Karibdo (Iztok 

Štefanec) – 24-25/37–39/sp
Alibi lastnika vozila (Hinko Jenull) – 27/6–9/č
Manj ovadb (Irena Vovk) – 27/32/por
Ko se zdi, da tudi prometna varnost postaja posel (Rosana Lemut 

Strle) – 28/6–8/č
Izročitev obdolžencev in obsojencev – 29-30/23/sp
Prekrški – zastaranje izvršitve sankcije – uklonilni zapor –  

29-30/25-26/sp
Izvršitev več zaporednih evropskih nalogov za prijetje za isto osebo 

(Katarina Vatovec) – 31-32/33/sp
Fotografiranje kršitev – ločevanje odpadkov – 33/24/mo
Zaporniku onemogočena prijava stalnega prebivališča – 33/26/mo
Upoštevanje zdravstvenih težav pri oddaji urina za testiranje –  

33/27/mo
Država mora zapornika varovati tudi pred samim seboj (Aleš 

Velkaverh) – 33/29/sp
Pacienti v Enoti za forenzično psihiatrijo brez bivanja na svežem 

zraku – 34/26/mo
Neutemeljena prepoved televizijskega intervjuja z zapornico (Andreja 

Tratnik) – 35/22-23/sp

Pravice zapornikov – pregled novejše sodne prakse ESČP (Zoran 
Skubic) – 3/17–19/č

Nedovoljen dokaz v kazenskem postopku – izpovedba privilegirane 
priče – uradni zaznamek CSD – 3/21-22/sp

Spletni smerokaz: Anonimne e-prijave (Irena Vovk) – 3/38/prik
Obsojen na 40-letno zaporno kazen na podlagi posrednega dokaza 

(Andreja Tratnik) – 11/27/sp
Prekrški v precepu pavšalnega odločanja (Zoran Skubic) –  

12/26-27/sp
Odločanje o prestajanju kazni na odprtem ali polodprtem oddelku 

(Boštjan Polegek) – 13/16–18/č
IV. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (Jelena 

Malnar) – 13/28/por
O stranpoteh justice – primer Kercher (Tea Melart) – 18/16–18/č
Ali je zunajzakonski partner privilegirana priča, je stvar države (Nana 

Weber) – 20/24-25/sp
S prekrški k represiji (Nana Weber) – 20/29-30/por
Kazenska in odškodninska odgovornost – oškodovanec v kazenskem 

postopku – premoženjskopravni zahtevek – 22/25-26/sp
O »nujnih razlogih javne varnosti« iz Direktive 2004/38/ES (Katarina 

Vatovec) – 22/29-30/sp
ZOPNI – dve novi uredbi (Irena Vovk) – 23/32/por
Odklonitev pričanja proti zunajzakonskemu partnerju zadosten razlog 

za poseg v družinsko življenje (Andreja Tratnik) –  
24-25/36-37/sp

Kibernetsko medvrstniško nasilje (Nika Skvarča) – 27/30/por
Paradoksi: Hektivizem (Aleš Završnik) – 27/33/č
Kontroverze »nepravnih« dejavnikov sojenja v kazenskem postopku 

(Saša Kmet) – 33/VI–VII/pril
Po kazni kazen? (Andreja Tratnik) – 36/25-26/sp
Kako stehtati (so)storilsko voljo? (Matjaž Ambrož) – 38/15-16/č
Možgani in pravo (Irena Vovk) – 43/20/por
Novela ZOPOKD-C (Liljana Selinšek) – 44/10-11/č
ZPrCP-A ali koga skrbi za varnost na naših cestah (Suzana Gril) – 

44/12-13/č
Slovenskega državljana obsodili za hudodelstvo zoper človečnost v 

Srebrenici (Sabina Zgaga) – 44/27-28/sp
Compilation of International Victims’ Rights Instruments (Irena Vovk) 

– 47/30/prik

kazensko procesno pravo
Trajanje varščine po ZKP – 1/19/sp
Pomen obdolženčevega kesanja v kazenskem postopku (Saša Kmet) 

– 2/11–13/č
Nedovoljen dokaz – prepoznava osumljenca v predkazenskem 

postopku – izjava občana – 3/23-24/sp
Zakaj državno tožilstvo ne sme biti pod notranjim ministrstvom 

(Zvonko Fišer) – 4/3/uv
Pravica do zasebnosti – poseg v komunikacijsko zasebnost 

– ukrep pridobivanja podatkov o prometu v elektronskem 
komunikacijskem omrežju – 4/21–23/sp

Posredni dokaz – da ali ne? Da, ampak samo, če … (Andreja 
Tratnik) – 4/25-26/sp

Načelo neposrednosti – dokazni predlog za ponovno zaslišanje – 
osebna preiskava brez odredbe sodišča – 5/20-21/sp

Dokazovanje v kazenskem postopku (Zvonko Fišer) – 6-7/38-39/prik
Specializirane preiskovalne skupine v praksi (Miran Deželak) – 

14/15–17/č
Od nerazumevanja do dobrih praks (Nana Weber) – 15/28-29/por
Izčrpanje pravnih sredstev v kazenskem postopku (Jasna Hudej) – 

16-17/II–VI/pril
Preiskavo (hišno in osebno) odredi sodišče na pisni predlog 

(upravičenega) tožilca (Nina Jerala) – 16-17/ VI–VIII/pril
Uporaba dokazov, ki ne smejo biti uporabljeni v kazenskem 

postopku, v pravdnem postopku – 18/20-21/sp
Podaljšanje pripora – 19/19/sp
ZKP z uvodnimi pojasnili (Primož Gorkič) – 19/30-31/prik
Prekoračitev obtožbe – identiteta med obtožbo in sodbo – kaznivo 

dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami – 20/21-22/sp

Navzočnost državnega tožilca na glavni obravnavi – prikriti 
preiskovalni ukrepi – delovanje v pravnem prometu – izločitev 
dokazov – 31-32/27–31/sp

Plea Bargaining in National and International Law – A Comparative 
Study (Irena Vovk) – 31-32/38/prik

Nedovoljeni dokazi – prikriti preiskovalni ukrepi – utemeljeni razlogi 
za sum – 34/23–27/sp

Ne tožilska, policijska preiskava? (Primož Gorkič) – 34/31/prik
Alternativno reševanje bagatelnih zadev ob pripravi sprememb 

kazenske zakonodaje (Jožef Kovač) – 36/17-18/č
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Odpoklic in razrešitev občinskih funkcionarjev (Roman Lavtar) – 
49-50/9–11/č

koncesije
Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po 

praksi Sodišča EU (Aleksij Mužina in Marko Žvipelj) – 4/II–V/pril
Veliki zaostanki na MOP pri obravnavah pobud, vezanih na rabo 

vode – 13/21/mo
Razvoj in novosti na področju javno-zasebnega partnerstva (Boštjan 

Ferk) – 21/20–22/č
Dimnikarska služba in potrebe po novi sistemski ureditvi 

gospodarskih javnih služb (Breda Mulec) – 33/19-20/č
Služnostna pravica v korist sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja z električno energijo (Matjaž Tratnik) – 34/22-23/vo
Posredovanje baze uporabnikov ob prenehanju javne službe – 

39-40/30-31/mo
Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih 

naročil/koncesij (Aleksij Mužina) – 48/21-22/sp

konkurenčno pravo
Podaljševanje jubilejne prodajne akcije kot nelojalna konkurenca 

(Judita Dolžan) – 1/26-27/sp
International Antitrust Litigation: Conflict of Laws and Coordination 

(Irena Vovk) – 8/30/prik
Kdaj priglasiti, to je zdaj vprašanje (Tanja Bratina in Aleksandra Mitić) 

– 9/II–VIII/pril
Kartelni dogovor o višini Euriborja? (Ana Vlahek in Meta Ahtik) – 

10/13–15/č
Preiskava po ZPOmK-1 – (ne)skladnost z Ustavo? (Jernej Mlinarič) – 

14/11-12/č
The Goals of Competition Law (Irena Vovk) – 15/31/prik
Omejujoča merila lekarniške mreže (Tanja Bratina) – 20/8-9/č
Konkurenčnost prepovedana (Jure Mikuž) – 20/34/č
Pomen pravil o državnih pomočeh za javno-zasebna partnerstva (Aleš 

Ferčič) – 21/23–25/č
Drago plačevanje in predraga uporaba plačilnih kartic v EU (Zoran 

Skubic) – 21/37-38/sp
Združljivost slovenskega sistema obveznega kolektivnega upravljanja 

malih pravic z evropskim pravom (Eneja Drobež) – 28/II–VII/pril
Dimnikarska služba in potrebe po novi sistemski ureditvi 

gospodarskih javnih služb (Breda Mulec) – 33/19-20/č
EU Competition Law – An Analytical Guide to the Leading Cases – 

39-40/38/prik
Ko Komisija potrka na domače sodne duri (Zoran Skubic) –  

48/22-23/sp

korupcija
glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije
Obsodba zaradi obljube državljanstva (Alenka Mordej) – 4/29/sp
The Hidden Order of Corruption – An Institutional Approach (Irena 

Vovk) – 9/31/prik
Pogled v integriteto (Irena Vovk) – 9/32/por
Uradne osebe odslej tudi nadzorniki in uprave podjetij v državni lasti 

– 10/I-II/pod
Posredovanje osebnih podatkov družbenikov po ZIntPK – 12/23/mo
Nadzor občinskih funkcionarjev (Roman Lavtar) – 31-32/19-20/č
The Social Construction of Corruption in Europe (Irena Vovk) – 

35/30/prik 

kredit
glej posojila

kriminologija
Vpliv kazenskih točk na varnost cestnega prometa (Bogomil Brvar) – 

20/16–19/č
Prof. dr. Katja Vodopivec (1917–2012) (Alenka Šelih) – 33/30/zap
Eco-global Crimes – Contemporary Problems and Future Challenges 

(Irena Vovk) – 46/31/prik
Nežnejši spol? (Andreja Tratnik) – 47/30-31/prik
Za celostni pristop (tudi) v kazenskem pravu (Andreja Tratnik) – 

48/25-26/por

kultura
Pravniki smo kapitulirali pred ekonomijo, politiko in mediji (Šime 

Ivanjko) – 1/3/uv
Z obrobja postave: Posameznikova izhodišča kulturnih vrednot 

(Tomaž Pavčnik) – 8/33/č
Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene v kulturi –  

9/III-IV/erar

Po kazni kazen? (Andreja Tratnik) – 36/25-26/sp
(Ne)izvršitev evropskega naloga za prijetje – meje diskrecije držav 

članic (Zoran Skubic) – 36/29-30/sp
Postopek o prekrških z najnovejšo sodno prakso (Petra Čas in Nuša 

Orel) – 37/II–VIII/pril
Zavodi za prestajanje kazni zapora v Sloveniji nimajo primernih 

prostorov za zaprte osebe z gibalnimi omejitvami – 37/23/mo
Nedelujoč sistem nedoločenih kazni (Andreja Tratnik) – 38/24-25/sp
Nekatere dileme postopka v zvezi z odložitvijo prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja (Suzana Gril) – 41-42/11–13/č
Predolgo iskanje primerne namestitve za zapornika z duševnimi 

težavami (Andreja Tratnik) – 41-42/33-34/sp
Kaznovanje zaradi žalitve sodišča in pravica do nepristranskega 

sojenja (Aleš Velkaverh) – 41-42/34-35/sp
Prekrški – uporaba milejšega zakona – hitrost vožnje – 44/20–22/sp
Paradoksi: Pazi, radar! (Aleš Završnik) – 46/33/č
Varstvo osebnih podatkov zaprtih oseb (Robert Klun) –  

49-50/16-17/č

Kitajska
The Citizen and the Chinese State (Irena Vovk) – 1/30/prik
Modern Chinese Real Estate Law Property Development in an 

Evolving Legal System (Irena Vovk) – 21/42/prik
China, The European Union And Global Governance (Irena Vovk) – 

43/30 – 43//

kmetijstvo in gozdarstvo
Spletni smerokaz: Skupna kmetijska politika (Irena Vovk) – 4/38/prik
Ugotavljanje katastrskega dohodka – 5/19-20/sp
Vprašanje in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju 

Zakona o davčnem postopku – obveznosti nakazovanja plačil 
za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na 
transakcijske račune (19. januar 2012) – 9/I–III/erar

Obravnava čebelarske dejavnosti – za odmero 2011 – 20/II–IV/ erar
Vračanje evropskih doklad za ekološko kmetovanje v luči doktrine 

Omejc (Zoran Skubic) – 22/28-29/sp
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti neprimerno 

normativno urejena (Nejc Zemljak) – 23/9–11/č
Pravno varstvo prodajalca (ponudnika) pri prodaji kmetijskega 

zemljišča (Franci Krivec) – 23/12–14/č
Sankcije po pravu EU (še) nimajo narave kazenskih sankcij (Zoran 

Skubic) – 23/25-26/sp
Špekulacije pri prometu z zemljišči v javni lastnini (Nana Weber) – 

23/27-28/por
Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč – 28/22/sp
Predpisi s področja ekološkega kmetijstva (Franci Avsec) – 

29-30/39/prik
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti (še vedno) 

neprimerno normativno urejena (Nejc Zemljak) – 31-32/13-14/č
Davčna obravnava dohodkov agrarne skupnosti – 33/I–IV/erar
Prehranska varnost ali ZKZ (Andrej Hafner) – 36/15–17/odm
Izzivi kmeta na trgu dela (Katarina Krapež in Valentina Franca) – 

37/15-16/č

knjige
glej literatura

kohezijski skladi
Administrativne ovire pri izvajanju programov Evropskega 

teritorialnega sodelovanja (Breda Mulec) – 41-42/15-16/č

Kolumbija
Sodba glede suverenosti in morske meje med Nikaragvo in 

Kolumbijo (Natali Gak) – 49-50/28/sp

Komisija Evropskih skupnosti
DDV in zakaj je dobro, da je Slovenija članica EU (Jernej Podlipnik) 

– 11/11/č
Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj – SSGP 

II (Aleš Ferčič) – 29-30/II–VIII/pril
Je nujna širitev območij Natura 2000? (Janez Tekavc) – 44/14-15/č
Komisija za preprečevanje korupcije
Uradne osebe odslej tudi nadzorniki in uprave podjetij v državni lasti 

– 10/I-II/pod
Nadzor občinskih funkcionarjev (Roman Lavtar) – 31-32/19-20/č
Nadzor občinskih funkcionarjev – med formalnostjo in dejansko 

učinkovitostjo (Bećir Kečanović) – 35/14-15/odm
(Državni) nadzor nad lokalno samoupravo (Miloš Senčur) –  

38/17-18/odm
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Šola – kasarna – tovarna – zapor (Matjaž Ambrož) – 18/29/zap
Proslave (Matjaž Ambrož) – 26/29/zap
Gasilni aparat (Matjaž Ambrož) – 29-30/38/zap
Vajino skupno življenje (Matjaž Ambrož) – 35/29/zap
Velikega ega problem (Matjaž Ambrož) – 37/29/zap
Nove generacije (Matjaž Ambrož) – 41-42/38/zap
Razumnik in ženska (Matjaž Ambrož) – 44/29/zap
Čustvo novote (Matjaž Ambrož) – 49-50/37/zap

letni dopust
Dodatni dnevi dopusta za invalide (Nataša Belopavlovič) – 4/20/vo
Določba o minimalnem letnem dopustu iz Direktive 2003/88/ES ima 

neposredni učinek (Katarina Vatovec) – 4/27-28/sp
Pravica do dopusta v primeru dela s krajšim delovnim časom 

(Nataša Belopavlovič) – 6-7/26/vo
Dodatni dnevi dopusta javnih uslužbencev zaradi otrok (Mateja 

Kosirnik) – 10/15/č
Odpoved pravici in prava volja – 19/III/pod
Način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka (Nataša Belopavlovič) 

– 20/20/vo
Podatki o izrabi letnega dopusta javnega uslužbenca – 20/23/mo
Regres za prehrano in povračilo prevoznih stroškov po novem 

zakonu (Nataša Belopavlovič) – 24-25/28/vo
Poseg ZUJF v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust 

(Katarina Kresal Šoltes) – 26/8-9/č
Regres za letni dopust (Nataša Belopavlovič) – 29-30/23/vo
Kaj naj stori delavec, če med letnim dopustom zboli? (Katarina 

Vatovec) – 29-30/30/sp

Libija
Ostra obsodba ravnanj Italije s pribežniki iz Libije (Andreja Tratnik) – 

9/23–25/sp

literatura
glej tudi doktorati
za seznam knjig domačih avtorjev glej str. 48, za seznam knjig tujih 

avtorjev glej str. 46
O dolžnostih (Marko Pavliha) – 1/29-30/prik
The Citizen and the Chinese State (Irena Vovk) – 1/30/prik
Global Sales and Contract Law (Irena Vovk) – 1/30/prik
Slave bi! (Matjaž Ambrož) – 2/29/zap
Evropsko civilno procesno pravo I (Andrej Ekart) – 2/30-31/prik
EU Higher Education Law – The Bologna Process and Harmonization 

by Stealth (Irena Vovk) – 2/31/prik
Transparency, Power, and Control (Law, Language and 

Communication) (Irena Vovk) – 2/31/prik
Crime within the Area of Freedom, Security and Justice – A 

European Public Order (Irena Vovk) – 2/31/prik
Z obrobja postave: Bog (Tomaž Pavčnik) – 2/33/č
Sodno pravo Evropske unije (Rajko Knez) – 3/30-31/prik
The End of Corporate Social Responsibility: Crisis and Critique (Irena 

Vovk) – 3/30/prik
Accounting for Hunger – The Right to Food in the Era of 

Globalisation (Irena Vovk) – 3/30/prik
Čas velikih sprememb (Igor Kaučič) – 4/31/prik
Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji (Nana Weber) 

– 5/29/prik
Teorija prava, četrta izdaja (Tilen Štajnpihler) – 5/30-31/prik
Adjudication in Action – An Ethnomethodology of Law, Morality and 

Justice (Irena Vovk) – 5/30/prik
Targeted Killings and International Law: With Special Regard to 

Human Rights and International Humanitarian Law (Irena Vovk) 
– 5/30/prik

Objava dokumentov iz Nagodetovega procesa – 6-7/29/mo
Korporacijsko upravljanje in nadzor delniških družb (Peter 

Podgorelec) – 6-7/37-38/prik
Dokazovanje v kazenskem postopku (Zvonko Fišer) – 6-7/38-39/prik
The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU? (Irena Vovk) – 

6-7/39/prik
The European Financial Market in Transition (Irena Vovk) –  

6-7/39/prik
Law, Religious Freedoms and Education in Europe (Irena Vovk) – 

6-7/39/prik
ZFPPIPP z uvodnimi pojasnili (Vladimir Balažic) – 8/30-31/prik
International Antitrust Litigation: Conflict of Laws and Coordination 

(Irena Vovk) – 8/30/prik
The Limits of the Law: Sentencing Perpetrators of Atrocious 

Crime (Irena Vovk) – 8/30/prik
Zakon o javnih zbiranjih s komentarjem (Blaž Kovač) – 9/31/prik
The Hidden Order of Corruption – An Institutional Approach (Irena 

Vovk) – 9/31/prik

Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o 
izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka – 24-25/III-IV/erar

Law, Film, and Fiction in Contemporary American Culture (Irena 
Vovk) – 27/31/prik

Spletni smerokaz: Sokultura (Irena Vovk) – 41-42/46/prik
Z obrobja postave: Gledam tvojo glavo, ki je ni (Tomaž Pavčnik) – 

44/33/č
Postopek opravljanja preizkusa posebne nadarjenosti lahko zbuja 

dvom v nepristranskost – 45/21/mo

L
lastninska pravica

glej tudi zemljiška knjiga
Priprava podatkov in delo izvedenca geodetske stroke pri izvedbi 

postopkov po ZVEtL (Boštjan Trobiš) – 1/16-17/č
Pobiranje, izterjava in nadzor nad plačevanjem prispevkov – 1/19/sp
Pravica do stanovanja (Aleš Velkaverh) – 1/25-26/sp
Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava 

pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Jasna Hudej in 
Iztok Ščernjavič) – 3/II–VII/pril

Neustavno stanje na kategoriziranih občinskih cestah (Matjaž 
Debelak) – 5/9–11/č

ZVEtL sproža absurdne situacije (Nana Weber) – 5/27/por
Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica? (Franci 

Krivec) – 6-7/24-25/odm
O pomenu vknjižbe lastninske pravice (Jasna Hudej in Iztok 

Ščernjavič) – 8/18/odm
Potrebnost gradbenega in uporabnega dovoljenja pri etažiranju 

(Urška Klakočar Zupančič) – 8/19/vo
Banalno problematiziranje ZVEtL (Mateja Tamara Fajs) –  

9/16–18/odm
Pravna vprašanja vračanja denarne socialne pomoči – socialna 

pomoč ali socialno posojilo? (Grega Strban) – 10/11–13/č
Odločanje etažnih lastnikov (Anita Dolinšek) – 12/12–14/č
Veljavnost ZTLR in SPZ glede gradnje na tujem svetu (Matjaž 

Tratnik) – 13/20/vo
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku (Polona Kukovec) – 18/6–8/č
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku – drugič (Igor Vuksanović) – 20/6–8/odm
Ali je računalniška aplikacija, ki podpira vlaganje elektronskih 

zemljiškoknjižnih predlogov, pravna norma? (Boris Fanin) – 
24-25/16-17/č

Zunajknjižno priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah 
(Vladimir Horvat) – 24-25/II–VIII/pril

Dokončni da prostemu pretoku »rabljenih« računalniških programov 
(Zoran Skubic) – 27/26/sp

Neposlovna odškodninska odgovornost etažnih lastnikov za škodo iz 
skupnih delov nepremičnine (Uroš Pavlina) – 28/13-14/č

Delitev stroškov – 28/24/mo
Ničnost pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice – varstvo pravic 

etažnih lastnikov – 33/23–27/sp
Upravičeni predlagatelji postopka za vzpostavitev etažne lastnine po 

ZVEtL (Urška Klakočar Zupančič) – 36/9-10/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 38/22/sp
Vpis v zemljiško knjigo – načelo zaupanja v pravo – identičnost 

identifikacijskega znaka nepremičnine – 38/22–24/sp
Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom – pomen vknjižbe – 

začetek učinkovanja prenosa lastninske pravice –  
39-40/30–32/sp

Neposestna zastavna pravica na premičninah, 1. del (Matjaž Tratnik) 
– 39-40/II–VIII/pril

Cases, Materials and Text on Property Law – 39-40/38/prik
Neposestna zastavna pravica na premičninah, 2. del (Matjaž Tratnik) 

– 41-42/II–VIII/pril
Razmerja pri etažni lastnini, nastali pred uveljavitvijo SPZ (t. i. 

dejanska etažna lastnina) (Jure Debevec) – 43/9–12/č
Upravičenost pojma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

(Albin Igličar) – 47/16-17/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 49-50/22/sp

latinščina
glej jezik

leposlovje
Svež zrak, trdo delo (Matjaž Ambrož) – 4/30/zap
Prižgimo luč, ljudje (Matjaž Ambrož) – 9/30/zap
Ad hoc: Prijatelji in principi (Vesna Bergant Rakočević) – 9/33/č
Ozaveščeni potrošnik (Matjaž Ambrož) – 14/29/zap
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Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions – A 
Comparison of Theory and Practice (Irena Vovk) – 28/30/prik

Predpisi s področja ekološkega kmetijstva (Franci Avsec) – 
29-30/39/prik

Blagi prosvetitelj narodov (Natali Gak) – 31-32/38-39/prik
Plea Bargaining in National and International Law – A Comparative 

Study (Irena Vovk) – 31-32/38/prik
Which Integration Policies for Migrants? – Interaction between the 

EU and its Member States (Irena Vovk) – 31-32/38/prik
Moje odvetniško življenje (Igor Karlovšek) – 33/31/prik
Global Public Interest in International Investment Law (Irena Vovk) – 

33/31/prik
EU Employment Law (Irena Vovk) – 33/31/prik
Smo kupili knjigo ali kaj drugega? (Sandi Kodrič) – 33/34/č
Ne tožilska, policijska preiskava? (Primož Gorkič) – 34/31/prik
Nove oblike dela (Grega Strban) – 35/30-31/prik
The Social Construction of Corruption in Europe (Irena Vovk) – 

35/30/prik 
EU Constitutional Law (Irena Vovk) – 35/30/prik 
Progressive Corporate Governance for the 21st Century (Irena Vovk) 

– 35/30/prik
Evolutivna teorija razvoja prava (Tilen Štajnpihler) – 36/31/prik
Davki za managerje (Tamara Kek) – 37/30-31/prik
The Interaction Between Europe's Legal Systems – Judicial Dialogue 

and the Creation of Supranational Laws (Irena Vovk) – 
37/30/prik

Merger Control Worldwide (Irena Vovk) – 37/30/prik
Volilni spor (Jurij Toplak) – 38/30/prik
Upravo-procesne dileme o rabi ZUP, 2. del (Rajko Pirnat) –  

38/31/prik
The Future of Child and Family Law: International Predictions (Irena 

Vovk) – 38/31/prik
Dokazni učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu 

(Nina Scortegagna Kavčnik) – 39-40/38-39/prik
EU Competition Law – An Analytical Guide to the Leading Cases – 

39-40/38/prik
Cases, Materials and Text on Property Law – 39-40/38/prik
Mednarodno okoljsko pravo (Natali Gak) – 41-42/39/prik
Zakon o gospodarskih družbah z novelami ZGD-1D do ZGD-1G (Uroš 

Ilić) – 43/30-31/prik
The Practice of Arbitration – Essays in Honour of Hans van Houtte 

(Irena Vovk) – 43/30 – 43//
China, The European Union And Global Governance (Irena Vovk) – 

43/30 – 43//
Minervine sovice (Ciril Ribičič) – 44/30-31/prik
Ustava v stripu (Irena Vovk) – 44/31/prik
Pravo EU – ustavno, procesno in gospodarsko pravo (Janja Hojnik) 

– 45/30-31/prik
International Economic Law in the 21st Century – Constitutional 

Pluralism and Multilevel Governance of Interdependent Public 
Goods (Irena Vovk) – 45/30/prik

EU Mediation Law and Practice (Irena Vovk) – 45/30/prik
Jugoslovanska velika noč (Janez Kranjc) – 46/30-31/prik
Eco-global Crimes – Contemporary Problems and Future Challenges 

(Irena Vovk) – 46/31/prik
The Mediator’s Handbook (Irena Vovk) – 46/31/prik
Nežnejši spol? (Andreja Tratnik) – 47/30-31/prik
Compilation of International Victims’ Rights Instruments (Irena Vovk) 

– 47/30/prik
A Guide to the World Anti-Doping Code – A Fight for the Spirit of 

Sport (Irena Vovk) – 47/30/prik
Precedenčni učinek sodnih odločb pri pravnem utemeljevanju (Tomaž 

Pavčnik) – 48/31/prik
Za dobiček naredijo marsikaj (Sandi Kodrič) – 48/34/č
Dvajset let Ustave RS – pomen ustavnosti in ustavna demokracija 

(Erik Kerševan) – 49-50/38-39/prik
Bringing a Case to the European Court of Human Rights 

– A Practical Guide on Admissibility Criteria (Irena Vovk) – 
49-50/38/prik

Climate Change And The Oceans – Gauging the Legal and Policy 
Currents in the Asia Pacific and Beyond (Irena Vovk) – 
49-50/38/prik

lokalna samouprava
glej tudi občine
Lokalne volitve – najpogostejše napake pri delu volilnih odborov 

(Roman Lavtar) – 2/10-11/č
Reorganizacija dolga lokalnih skupnosti (Matija Repolusk) –  

6-7/14–16/č
Uprava občine kot menedžment (Petra Pozderec) – 28/20/č
Nadzor občinskih funkcionarjev (Roman Lavtar) – 31-32/19-20/č

Občni državljanski zakonik – Faksimile izdaje iz leta 1928 s spremno 
besedo dr. Mihe Juharta (Matija Damjan) – 10/29/prik

Uvod v zasebno pravo: Splošni del civilnega prava (Jernej Podlipnik) 
– 10/30-31/prik

Private International Law and the Internet (Irena Vovk) – 10/30/prik
Most Deserving of Death? An Analysis of the Supreme Court’s Death 

Penalty Jurisprudence (Irena Vovk) – 10/30/prik
Določitev stopnje DDV pri dobavi foto knjig – 11/I/erar
Zdrav manager – uspešno vodenje (Bojan Popovič) – 11/31/prik
Mlade družine (Matjaž Ambrož) – 12/29/zap
Kriza prava – odblèski kritične jurisprudence (Matjaž Drev) –  

12/30-31/prik
Confronting Homophobia in Europe: Social and Legal Perspectives 

(Irena Vovk) – 12/30/prik
Temelji civilnega in gospodarskega prava (Luigi Varanelli) –  

13/31/prik
Primerjalno pogodbeno pravo in ekonomija (Katarina Zajc) –  

14/30-31/prik
The EU as a »Global Player« in Human Rights? (Irena Vovk) – 

14/30/prik
When International Law Works: Realistic Idealism After 9/11 and the 

Global Recession (Irena Vovk) – 14/30/prik
A Legal Theory of Economic Power: Implications for Social and 

Economic Development (Irena Vovk) – 14/30/prik
EU External Relations Law and Policy in the Post-Lisbon Era (Irena 

Vovk) – 14/30/prik
Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B (Lilijana Selinšek) – 

15/30-31/prik
The Goals of Competition Law (Irena Vovk) – 15/31/prik
The Societas Privata Europaea (Irena Vovk) – 15/31/prik
Tembatsu – druga od suhih krav (Albin Igličar) – 16-17/38-39/prik
Essays on International Criminal Justice (Irena Vovk) – 16-17/38/prik
Gradbeno in uporabno dovoljenje (Matjaž Tratnik) – 18/30-31/prik
People, States and Hope – Cosmopolitanism and the Future of 

International Law (Irena Vovk) – 18/31/prik
Individualism and Collectivism in Intellectual Property Law (Irena 

Vovk) – 18/31/prik
‘Integration through Law’ Revisited: The Making of the European 

Polity (Irena Vovk) – 18/31/prik
European Consumer Protection: Theory and Practice (Irena Vovk) – 

18/31/prik
ZKP z uvodnimi pojasnili (Primož Gorkič) – 19/30-31/prik
Lawyers and Mediation (Irena Vovk) – 19/30/prik
Transnational Crime and Human Rights – Responses to Human 

Trafficking in the Greater Mekong Subregion (Irena Vovk) – 
19/30/prik

Stopnja DDV foto knjige (popravek) – 20/I/erar
Nepremičninsko pravo 2 (Janez Tekavc) – 20/31/prik
International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events 

(Irena Vovk) – 20/31/prik
Hipoteka (Matija Damjan) – 21/42-43/prik
Regulation and Economics (Irena Vovk) – 21/42/prik
Modern Chinese Real Estate Law Property Development in an 

Evolving Legal System (Irena Vovk) – 21/42/prik
The Governing Law of Companies in EU Law (Irena Vovk) –  

21/42/prik
Mednarodno kazensko pravo (Sabina Zgaga) – 22/30-31/prik
Law, State and Religion in The New Europe – Debates and 

Dilemmas (Irena Vovk) 22/31/prik
International Law of Victims (Irena Vovk) – 22/31/prik
European Unification into the Twenty First Century: Fading, 

Failing, Fragile? (Irena Vovk) – 22/31/prik
Ustavni pluralizem v EU in onkraj nje (Janja Hojnik) – 23/30-31/prik
The Future of the Welfare State: Social Policy Attitudes and Social 

Capital in Europe (Irena Vovk) – 23/30/prik
Climate Change, Forced Migration, and International Law (Irena Vovk) 

– 24-25/38/prik
Health and Human Rights in Europe (Irena Vovk) – 24-25/38/prik
Kako študirati pravo? (Matjaž Ambrož) – 24-25/39/prik
Temelji naše državnosti (Ivan Kristan) – 26/30/prik
Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency (Irena Vovk) 

– 26/30/prik
Consumer ADR in Europe (Irena Vovk) – 26/30/prik
Nujni dediči (Vesna Rijavec) – 27/31/prik
Pollution at Sea: Law and Liability (Irena Vovk) – 27/31/prik
Law, Film, and Fiction in Contemporary American Culture (Irena 

Vovk) – 27/31/prik
Virtual Economies and Financial Crime – Money Laundering in 

Cyberspace (Irena Vovk) – 27/31/prik
Detektivska dejavnost in zasebno varovanje (Anže Erbežnik) –  

28/30-31/prik

PP kazalo-2012-_OKey.indd   23 1/7/13   2:35 PM



L–M pravna praksa – stvarno kazalo 2012

24

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
The Limits of the Law: Sentencing Perpetrators of Atrocious 

Crime (Irena Vovk) – 8/30/prik
Oprostitev Gotovine in Markača (Sabina Zgaga) – 46/24-25/sp

mednarodno pravo
glej tudi Meddržavno sodišče in mednarodno kazensko pravo
Brez odstopanja od sodnih imunitet držav (Vasilka Sancin) –  

6-7/33-34/sp
When International Law Works: Realistic Idealism After 9/11 and the 

Global Recession (Irena Vovk) – 14/30/prik
Ekipa PF Univerza v Ljubljani znova med najboljšimi (Vasilka Sancin) 

– 15/30/por
Četrto mesto na tekmovanju iz mednarodnega prava (Erazem Bohinc, 

Andrej Majce in Nina Matijašević) – 18/27/por
People, States and Hope – Cosmopolitanism and the Future of 

International Law (Irena Vovk) – 18/31/prik
International Law of Victims (Irena Vovk) – 22/31/prik
Pomen nasledstva po nekdanji SFRJ 20 let pozneje (Ana Polak 

Petrič) – 27/15-16/č
Pravica do notranjega revizijskega postopka v luči zahtev Aarhuške 

konvencije (Tanja Pucelj Vidović) – 27/25/sp
Nujne spremembe vrednot družbe (Maša Kovič Dine) – 27/28/por
Blagi prosvetitelj narodov (Natali Gak) – 31-32/38-39/prik
Z enotnim evropskim nebom do izboljšanja pretoka (večje 

zmogljivosti) zračnega prometa (Goranka Franz Ravbar) – 
34/15–17/č

Paradoksi: Hudodelska podjetja (Aleš Završnik) – 34/33/č
Uporaba mednarodnega prava pred slovenskimi sodišči (Nana 

Weber) – 41-42/20/por
Mednarodno okoljsko pravo (Natali Gak) – 41-42/39/prik
Kako v kazenskem postopku vrednotiti dokaze, ki so bili pridobljeni v 

tujini (Katja Šugman Stubbs) – 47/II–VIII/pril
Meddržavni spor pred luksemburškim Sodiščem (Katarina Vatovec) – 

47/25-26/sp

Mednarodno sodišče za pravo morja
Morska meja med Bangladešem in Mjanmarom ter sodniška 

priložnost za Slovenijo (Marko Pavliha) – 11/29-30/sp

mednarodno zasebno pravo
Private International Law and the Internet (Irena Vovk) – 10/30/prik
Težave pri uporabi konvencij Uncitrala s področja mednarodne 

prodaje blaga (Peter Rižnik) – 15/13–15/č
Zavarovanje bodoče terjatve – izpraznjena hipoteka – zamenjava 

zavarovane terjatve – 26/19/sp

meja
glej tudi Schengen
Morska meja med Bangladešem in Mjanmarom ter sodniška 

priložnost za Slovenijo (Marko Pavliha) – 11/29-30/sp
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države – zakonski znaki 

kaznivega dejanja – uporaba milejšega zakona – 35/20-21/sp
Sodba glede suverenosti in morske meje med Nikaragvo in 

Kolumbijo (Natali Gak) – 49-50/28/sp

migracije
Ostra obsodba ravnanj Italije s pribežniki iz Libije (Andreja Tratnik) – 

9/23–25/sp
Spletni smerokaz: RED – pravice, enakost, raznolikost (Irena Vovk) – 

13/38/prik
Ali je treba razveljaviti vizum, pridobljen na goljufiv način, pred izdajo 

(obsodilne) sodbe? (Katarina Vatovec) – 15/26-27/sp
Climate Change, Forced Migration, and International Law (Irena Vovk) 

– 24-25/38/prik
Upravičenost pogojevanja financiranja visokošolskega izobraževanja v 

tujini (Katarina Vatovec) – 28/25-26/sp
Which Integration Policies for Migrants? – Interaction between the 

EU and its Member States (Irena Vovk) – 31-32/38/prik

Mjanmar
Podrobneje o fizičnih osebah, ki so lahko podvržene omejevalnim 

ukrepom (Katarina Vatovec) – 11/24-25/sp
Morska meja med Bangladešem in Mjanmarom ter sodniška 

priložnost za Slovenijo (Marko Pavliha) – 11/29-30/sp

mobing
Varovanje uslužbencev pred šikaniranjem, grožnjami in postopki 

pred sodišči v zvezi z izvrševanjem javnih nalog (Brigita Rajšter 
Vranović) – 4/20/vo

Nadzor občinskih funkcionarjev – med formalnostjo in dejansko 
učinkovitostjo (Bećir Kečanović) – 35/14-15/odm

Vnovična vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 
nepoklicni župan – 35/19-20/sp

Zbiranje podpisov občanov za namen vložitve peticije pri županu 
občine – 36/22-23/mo

Spletni smerokaz: Zlati kamen (Irena Vovk) – 36/38/prik
(Državni) nadzor nad lokalno samoupravo (Miloš Senčur) –  

38/17-18/odm
Odpoklic in razrešitev občinskih funkcionarjev (Roman Lavtar) – 

49-50/9–11/č

Lukenda
glej sodstvo

M
Madžarska

Umazano perilo na madžarskem hramu demokracije (Andreja Tratnik) 
– 31-32/35-36/sp

Makedonija
Za dolgove Ljubljanske banke do nekdanjih deviznih varčevalcev 

iz Hrvaške in BiH je odgovorna Slovenija (Aleš Velkaverh) – 
47/22–24/sp

manjšine
glej tudi Romi
Kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom? (Matevž 

Krivic) – 1/6-7/odm
Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let (Nana Weber) 

– 2/16–18/č
Spletni smerokaz: RED – pravice, enakost, raznolikost (Irena Vovk) – 

13/38/prik
Učinkovitost zadružnih bank med finančno krizo ter njihov pomen za 

slovensko manjšino v Italiji (Mitja Stefancic) – 39-40/14-15/č
Spletni smerokaz: Sokultura (Irena Vovk) – 41-42/46/prik

Meddržavno sodišče
Brez odstopanja od sodnih imunitet držav (Vasilka Sancin) –  

6-7/33-34/sp
Sodba glede suverenosti in morske meje med Nikaragvo in 

Kolumbijo (Natali Gak) – 49-50/28/sp

mediacija
glej alternativno reševanje sporov

medicina
glej zdravstvo

mednarodno delovno pravo
Obveznost brezplačnega dela odvetnikov ni nujno prisilno delo (Aleš 

Velkaverh) – 18/22-23/sp

mednarodno gospodarsko pravo
Težave pri uporabi konvencij Uncitrala s področja mednarodne 

prodaje blaga (Peter Rižnik) – 15/13–15/č

mednarodno kazensko pravo
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče in Mednarodno kazensko 

sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
KZ-1B prinaša temeljite spremembe na področju mednarodnih 

hudodelstev (Marko Rakovec) – 4/17–19/č
Adjudication in Action – An Ethnomethodology of Law, Morality and 

Justice (Irena Vovk) – 5/30/prik
The Limits of the Law: Sentencing Perpetrators of Atrocious 

Crime (Irena Vovk) – 8/30/prik
Mednarodno kazensko pravo (Sabina Zgaga) – 22/30-31/prik

Mednarodno kazensko sodišče
glej tudi Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Prva sodba Mednarodnega kazenskega sodišča (Sabina Zgaga) – 

11/28/sp
Essays on International Criminal Justice (Irena Vovk) – 16-17/38/prik
Spletni smerokaz: Mednarodno kazensko sodišče (Irena Vovk) – 

31-32/46/prik
Paradoksi: Hudodelska podjetja (Aleš Završnik) – 34/33/č
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Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava 
pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Jasna Hudej in 
Iztok Ščernjavič) – 3/II–VII/pril

Neposreden dostop do zbirk GURS za uradnega cenilca nepremičnin 
– 4/22-23/mo

Še o zemljiški knjigi (Mateja Kosirnik) – 5/8-9/č
Pogoji za izdajo predhodne odredbe in zanikanje obligacijskega 

razmerja – 5/II-III/pod
ZVEtL sproža absurdne situacije (Nana Weber) – 5/27/por
Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica? (Franci 

Krivec) – 6-7/24-25/odm
Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah (Matjaž 

Tratnik) – 8/6–8/č
O pomenu vknjižbe lastninske pravice (Jasna Hudej in Iztok 

Ščernjavič) – 8/18/odm
Država kot Shylock (Dragan Petrovec) – 9/3/uv
Banalno problematiziranje ZVEtL (Mateja Tamara Fajs) –  

9/16–18/odm
Država ni Shylock (Janez Tekavc) – 10/6-7/odm
Kdo je tu nor? (Vesna Bergant Rakočević) – 10/7-8/odm
Pravna vprašanja vračanja denarne socialne pomoči – socialna 

pomoč ali socialno posojilo? (Grega Strban) – 10/11–13/č
O odzivih na Shylocka (Dragan Petrovec) – 11/14/odm
Fizična in civilna delitev solastnine – 11/20-21/sp
Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev (Aleš Galič) 

– 11/II–VII/pril
Nepremičninska izvršba – učinkovito izvršilno sredstvo ali zgolj 

neučinkovita grožnja? (Dragica Wedam Lukić) – 11/VII-VIII/pril
Odločanje etažnih lastnikov (Anita Dolinšek) – 12/12–14/č
Ali je prav, da varovanje interesov upnika nima nobene omejitve? 

(Nataša Bratož) – 12/19/odm
Večja pooblastila izvršiteljev za učinkovitejšo izvršbo (Vanja Žgur) – 

13/11-12/č
Veljavnost ZTLR in SPZ glede gradnje na tujem svetu (Matjaž 

Tratnik) – 13/20/vo
Zadeva Zehentner proti Avstriji – 14/I–VIII/pril
Odgovornost za pravne napake – prodaja nepremičnine v izvršilnem 

postopku – 15/22–25/sp
Še o sodni prodaji nepremičnine za poplačilo bagatelnega dolga 

(Marta Dominika Jelačin) – 16-17/13-14/odm
Težavna dolgotrajnost postopkov (Nana Weber) – 16-17/36-37/por
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku (Polona Kukovec) – 18/6–8/č
Prodaja nepremičnine na javni dražbi – sklenitev pogodbe –  

19/20-21/sp
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku – drugič (Igor Vuksanović) – 20/6–8/odm
Nepremičninsko pravo 2 (Janez Tekavc) – 20/31/prik
Modern Chinese Real Estate Law Property Development in an 

Evolving Legal System (Irena Vovk) – 21/42/prik
Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost 

(Nina Plavšak) – 22/II–VIII/pril
Protiknjižno priposestvovanje – dobrovernost – 23/19-20/sp
Špekulacije pri prometu z zemljišči v javni lastnini (Nana Weber) – 

23/27-28/por
Zunajknjižno priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah 

(Vladimir Horvat) – 24-25/II–VIII/pril
Neposlovna odškodninska odgovornost etažnih lastnikov za škodo iz 

skupnih delov nepremičnine (Uroš Pavlina) – 28/13-14/č
Vzdrževanje občinske ceste, ki poteka po zasebnem zemljišču (Matjaž 

Debelak) – 29-30/22-23/vo
Ničnost pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice – varstvo pravic 

etažnih lastnikov – 33/23–27/sp
V septembru bodo izdane prve odločbe o obdavčitvi nepremičnin 

večje vrednosti – 34/I-II/pod
Upravičeni predlagatelji postopka za vzpostavitev etažne lastnine po 

ZVEtL (Urška Klakočar Zupančič) – 36/9-10/č
Od projekta do objekta hitreje? (Mirko Filipović) – 37/11-12/č
Vlaganja v nepremičnino iz posebnih sredstev po razpadu zakonske 

zveze – 37/22–25/sp
Vpis v zemljiško knjigo – načelo zaupanja v pravo – identičnost 

identifikacijskega znaka nepremičnine – 38/22–24/sp
Subsidiarna odgovornost etažnega lastnika za obratovalne stroške 

(Uroš Pavlina) – 39-40/18-19/č
Izdajanje podatkov – fizične osebe – 41-42/24/sp
Razmerja pri etažni lastnini, nastali pred uveljavitvijo SPZ (t. i. 

dejanska etažna lastnina) (Jure Debevec) – 43/9–12/č
Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem 

postopku (Maja Lajevec) – 44/II–VIII/pril
Nova meja med nepremičninama A in B v lasti različnih lastnikov 

(Matjaž Tratnik) – 45/16–18/vo

Različni vidiki mobinga v javni upravi (Ljubica Šalinger) –  
20/II–VII/pril

Zbiranje osebnih podatkov ob prijavi mobinga – 20/23/mo

model
glej industrijska lastnina

morala
glej etika in morala

N
načela

Ali ni neodvisnost sodišč sama sebi namen, če je eno stopnjo pred 
tem selekcija zadev podvržena odvisnosti? (Andrej Ferlinc) –  
5/6-7/č

Kako pomembno je obveščati delodajalca? (Tanja Pirnat) –  
5/15–17/č

Ko izvršilna oblast prestopi Rubikon (Zoran Skubic) – 9/25-26/sp
Ustavni pluralizem v EU in Sloveniji (Matej Avbelj) – 21/6–8/č
Protiknjižno priposestvovanje – dobrovernost – 23/19-20/sp
Problemi zakonodajne politike (Albin Igličar) – 26/II–VI/pril
Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja 

brez izbire? (Tanja Bratina) – 27/13-14/č
In kje je ostal sodnik? (Stane Vlaj) – 29-30/3/uv
Predlogi podizvajalcev za odpravo slabih praks (Andrej Friedl in Igor 

Knez) – 35/6–8/č
Pomen poplačila v postopku izvršbe za izterjavo upnikove denarne 

terjatve (Vid Pavlica) – 36/13-14/č
Teža (pomen) pravnih načel (Nana Weber) – 41-42/18/por

najem
Posredovanje podatkov za namen obračuna davka od oddajanja 

skupnih prostorov – 11/22/mo
Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse 

(Primož Feguš) – 12/9–11/č
Najemna pogodba za poslovni prostor v obliki neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa (Primož Feguš) – 19/13–15/č
Plačilo najemodajalca najemniku po najemni pogodbi in DDV –  

37/III-IV/erar
Subsidiarna odgovornost etažnega lastnika za obratovalne stroške 

(Uroš Pavlina) – 39-40/18-19/č

nasprotje interesov
Uradne osebe odslej tudi nadzorniki in uprave podjetij v državni lasti 

– 10/I-II/pod
Imenovanje upniškega odbora in izključitveni razlogi – 10/III/pod

Nemčija
Je sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas 

dopustno? (Katarina Vatovec) – 5/25-26/sp
Brez odstopanja od sodnih imunitet držav (Vasilka Sancin) –  

6-7/33-34/sp
Varstvo potnikov pred goljufivimi ravnanji organizatorjev potovanj 

(Katarina Vatovec) – 8/25/sp
Zasebnost princese in princa ali svoboda izražanja (vključno z objavo 

njunih fotografij)? (Andreja Tratnik) – 12/24–26/sp
Pravna pomoč tuji pravni osebi je pogojena z načelom vzajemnosti 

(Katarina Vatovec) – 13/27-28/sp
Lastniku zemljišča ni treba tolerirati lova na njem (Andreja Tratnik) – 

29-30/36-37/sp
Po kazni kazen? (Andreja Tratnik) – 36/25-26/sp
Holokavst na vašem krožniku (Andreja Tratnik) – 49-50/33-34/sp

nepravdni postopek
Postulacijska sposobnost – začasni skrbnik – delni odvzem poslovne 

sposobnosti – 10/22-23/sp
Nova meja med nepremičninama A in B v lasti različnih lastnikov 

(Matjaž Tratnik) – 45/16–18/vo

nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Stanovanjsko premoženje kot vir za četrti pokojninski steber (Sandi 

Kodrič) – 1/11-12/č
Priprava podatkov in delo izvedenca geodetske stroke pri izvedbi 

postopkov po ZVEtL (Boštjan Trobiš) – 1/16-17/č
Pravica do stanovanja (Aleš Velkaverh) – 1/25-26/sp
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obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Novela ZVPot-E in novo obdobje ureditve garancije (Martina Metelko) 

– 1/II–VII/pril
Neustavno stanje na kategoriziranih občinskih cestah (Matjaž 

Debelak) – 5/9–11/č
Pogoji za izdajo predhodne odredbe in zanikanje obligacijskega 

razmerja – 5/II-III/pod
Davčna obravnava odškodnin z vidika Zakona o dohodnini –  

6-7/I–III/erar
Splošni zavarovalni pogoji nezgodnega zavarovanja – skupno 

gospodinjstvo – 6-7/28-29/sp
Civilna odgovornost pri poslovanju na podlagi notranjih informacij 

(Ronnie Christopher Horvat, Anita Hiršl in Sara Pušenjak) –  
13/II––VIII/pril

Vrnitev odpravnine – 14/II-III/pod
Prodajna pogodba na obroke – teorija realizacije – pretežnost 

izpolnitve – 14/25-26/sp
Odgovornost za pravne napake – prodaja nepremičnine v izvršilnem 

postopku – 15/22–25/sp
Actio Pauliana – tožba za ugotovitev ničnosti pogodbe –  

16-17/26–28/sp
Kolektivna terjatev zakoncev – pobot – pobot kot zavarovanje – 

vzajemnost – 19/23–25/sp
Neupravičena pridobitev – vrnitev preveč izplačane plače –  

20/22–24/sp
Nekateri pravni izzivi zavarovalnega posredovanja (Jernej Veberič) – 

22/15–18/č
Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost 

(Nina Plavšak) – 22/II–VIII/pril
Pravno varstvo prodajalca (ponudnika) pri prodaji kmetijskega 

zemljišča (Franci Krivec) – 23/12–14/č
Zahteva za znižanje kupnine pri prodajni pogodbi po OZ in ZVPot 

(Luka Bernard) – 24-25/14-15/č
Védenje pravne osebe (Luka Zupančič) – 24-25/22–24/č
Zastaranje obveznosti in popravek DDV – 24-25/II/erar
Spregled pravne osebnosti – komisijska prodaja – zloraba pooblastil 

– 24-25/29-30/sp
Prenehanje zastavne pravice s prenehanjem zavarovane terjatve v 

stečaju (Tilen Tacol) – 26/14–17/odm
Zavarovanje bodoče terjatve – izpraznjena hipoteka – zamenjava 

zavarovane terjatve – 26/19/sp
Še o navideznosti pravnih poslov v davčnih zadevah (Jernej 

Podlipnik) – 27/12-13/č
Odškodninska odgovornost delodajalca – zagotavljanje dela delavcev 

uporabniku – 28/23-24/sp
Sankcije v primeru kršitve predkupne pravice (Nadija Šuler) – 

29-30/15-16/č
Dedovanje terjatve za povrnitev nepremoženjske škode (Igor Strnad) 

– 31-32/11-12/č
Vrnitev stroškov šolanja – dispozitivna narava zakonskih določb – 

39-40/32/sp
Zastaranje judikatnih terjatev – 43/21-22/sp
Nova meja med nepremičninama A in B v lasti različnih lastnikov 

(Matjaž Tratnik) – 45/16–18/vo
Neupravičena pridobitev – vrnitev preplačila nadomestila za čas 

čakanja na drugo delo – 47/20-21/sp
Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih (Miha 

Juhart) – 48/8-9/č

obramba
glej tudi odvetništvo

obresti
Kartelni dogovor o višini Euriborja? (Ana Vlahek in Meta Ahtik) – 

10/13–15/č
Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (1. del) 

– 15/I–IV/erar
Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (2. del) 

– 18/I–IV/erar
Laične vloge in delan zamudna sodba – 26/II-III/pod
Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe – 27/I-II/erar
Pasti finančnega vzvoda (Jure Mikuž) – 28/34/č
Evropska centralna banka – kam in kako? (Igor Vuksanović) –  

38/II–VIII/pril
Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo 

davka od dividend, obresti, od plačil, uporabe premoženjskih 
pravic in drugih dogodkov na podlagi določb mednarodne 
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka (obr. KIDO 
9 – 12) – 39-40/II–IV/erar

Izvršilni postopek za prepustitev stanovanja v skupni uporabi po 
ZPND (Vesna Ravnik Koprivec) – 46/10–12/č

nezdružljivost funkcij
Lokalne volitve – najpogostejše napake pri delu volilnih odborov 

(Roman Lavtar) – 2/10-11/č

ničnost 
Actio Pauliana – tožba za ugotovitev ničnosti pogodbe –  

16-17/26–28/sp
Sankcija neveljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila (Vida 

Kostanjevec) – 24-25/18–22/č
Ničnost pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice – varstvo pravic 

etažnih lastnikov – 33/23–27/sp

Nikaragva
Sodba glede suverenosti in morske meje med Nikaragvo in 

Kolumbijo (Natali Gak) – 49-50/28/sp

Nizozemska
Nasilje in samovolja v nogometu pogojno dopustna? (Sladjana Ješić) 

– 13/18-19/č
Ali je zunajzakonski partner privilegirana priča, je stvar države (Nana 

Weber) – 20/24-25/sp
Odklonitev pričanja proti zunajzakonskemu partnerju zadosten razlog 

za poseg v družinsko življenje (Andreja Tratnik) –  
24-25/36-37/sp

Varnostni pregled za vsakogar (Andreja Tratnik) – 34/30/sp

Norveška
Paradoksi: Sprava (Aleš Završnik) – 10/33/č

notariat
Sodišče kot bančni servis? (Janč Ljubimski) – 10/8–10/č
Prenova notarske tarife (Irena Vovk) – 16-17/40/por
Najemna pogodba za poslovni prostor v obliki neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa (Primož Feguš) – 19/13–15/č
Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo 

stranska vrata tudi v Sloveniji? (Janč Ljubimski) – 33/6–9/č
Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize (Senko 

Pličanič) – 34/3/uv
Dokazni učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu 

(Nina Scortegagna Kavčnik) – 39-40/38-39/prik

O
občine

Spreminjanje prostorskih aktov – 1/20/sp
Neustavno stanje na kategoriziranih občinskih cestah (Matjaž 

Debelak) – 5/9–11/č
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov – 9/21/sp
Testna kamera za snemanje prekrškov – 18/21/mo
Navidezna demokracija (Nataša Pirc Musar) – 23/3/uv
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti neprimerno 

normativno urejena (Nejc Zemljak) – 23/9–11/č
Osebni podatki otrok, vključenih v vrtec – 23/21/mo
Povračilo stroškov prevoza za učenca s posebnimi potrebami 

(sodelavka PP) – 27/17/vo
Pravni interes župana – 27/17/sp
Ko se zdi, da tudi prometna varnost postaja posel (Rosana Lemut 

Strle) – 28/6–8/č
Uprava občine kot menedžment (Petra Pozderec) – 28/20/č
Vzdrževanje občinske ceste, ki poteka po zasebnem zemljišču (Matjaž 

Debelak) – 29-30/22-23/vo
Zbiranje podpisov občanov za namen vložitve peticije pri županu 

občine – 36/22-23/mo
Spletni smerokaz: Zlati kamen (Irena Vovk) – 36/38/prik
Obdelava osebnih podatkov vlagatelja s strani občine – 38/23/mo
Sprejem občinskih prostorskih aktov – 39-40/28/sp
Posredovanje baze uporabnikov ob prenehanju javne službe – 

39-40/30-31/mo
Normativi v vrtcih (Irena Vovk) – 47/32/por
Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih (Miha 

Juhart) – 48/8-9/č
Pridobitev podatka o najvišji plači v d. o. o. – 48/19/mo
Poračun za preplačan program v vrtcu (Sodelavka PP) –  

49-50/21/vo
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Ko Komisija potrka na domače sodne duri (Zoran Skubic) –  
48/22-23/sp

odpoved pogodbe o zaposlitvi
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poziv delavcu za vrnitev na 

delo – skrbnost delavca – 2/22–24/sp
Prevzem delavcev in delovnopravna kontinuiteta – 3/III/pod
Kako pomembno je obveščati delodajalca? (Tanja Pirnat) –  

5/15–17/č
Pridobivanje podatkov o izpolnitvi pogojev za upokojitev – 8/22/mo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe (Nataša 

Belopavlovič) – 10/21/vo
Varstvo plače starejših delavcev (Nataša Belopavlovič) – 11/19/vo
Pridobivanje podatkov o storjenih prekrških zaposlenega – izredna 

odpoved pogodbe o zaposlitvi – 13/22/mo
Vrnitev odpravnine – 14/II-III/pod
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – (ne)upravičenost odsotnosti 

z dela – 14/24/sp
Zloraba odsotnosti z dela zaradi nege otroka je lahko razlog za 

izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (Tanja Bohl in Ana Čeh) 
– 15/16-17/č

Merila za določitev presežnih delavcev (Nataša Belopavlovič) – 
15/20/vo

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – obvestilo delavca o razlogih 
za odsotnost z dela – 15/21-22/sp

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – opravljanje pridobitne 
dejavnosti v času odsotnosti zaradi nege otoka – možnost 
nadaljevanja delovnega razmerja – 15/25-26/sp

Začetek teka subjektivnega roka za redno odpoved pogodbe o 
zaposlitvi po noveli ZDR-A (Ivan Robnik) – 16-17/11–13/č

Nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev – poseg v 
pridobljene pravice – 18/21-22/sp 

Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti (Nataša Belopavlovič) – 
20/20/vo

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga – pisno opozorilo 
– 22/23-24/sp

Odškodninska odgovornost delavca in elementi odškodninskega 
delikta – 23/II-III/pod

Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev – obvestilo 
Zavodu za zaposlovanje – 27/19–22/sp

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – hujša kršitev delovnih 
obveznosti zaradi odsotnosti z dela – 29-30/24-25/sp

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – izdelava 
programa razreševanja presežnih delavcev – 29-30/26-27/sp

Javni uslužbenec – pravica do sodnega varstva – rok za vložitev 
tožbe – 35/18-19/sp

Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe po četrti alineji 
prvega odstavka 88. člena ZDR (Nataša Belopavlovič) –  
38/21/vo

Navadno sosporništvo – sprememba delodajalca zaradi prenosa 
dejavnosti – 39-40/28-29/sp

Merilo za določitev presežnih delavcev – 41-42/II-III/pod
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika (Luigi Varanelli) – 

44/18/vo
Izračun odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga (Nataša 

Belopavlovič) – 46/19/vo
Odpuščanje? (Ne)mogoče? (Tanja Pustovrh Pirnat) – 47/14–16/č
Obračun nadomestila plače v primeru prepovedi opravljanja dela 

(Nataša Belopavlovič) – 48/17-18/vo

odpravnine
glej odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev

odškodninska odgovornost
glej odgovornost

odvetništvo
Varovanje uslužbencev pred šikaniranjem, grožnjami in postopki 

pred sodišči v zvezi z izvrševanjem javnih nalog (Brigita Rajšter 
Vranović) – 4/20/vo

Mag. Rudi Vouk – dobitnik XXIII. Tischlerjeve nagrade (Franci 
Gerbec) – 5/28/por

Sodno varstvo – loterija? (1.) (Nevenka Šorli) – 6-7/23-24/č
Povrnitev stroškov tujega »korespondenčnega« odvetnika (Judita 

Dolžan) – 6-7/34-35/sp
Sodno varstvo – vse pogosteje tudi farsa (2.) (Nevenka Šorli) – 

8/14–16/č
Nedopustnost citiranja iz konteksta iztrganih delov obrazložitve sodnih 

odločb v strokovnih člankih (Nada Mitrović) – 8/16-17/odm
Dolžina citata v članku? – Ne! (Nevenka Šorli) – 9/19/odm
Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo odvetniških storitev – 11/I–III/erar

odgovornost
Podaljševanje jubilejne prodajne akcije kot nelojalna konkurenca 

(Judita Dolžan) – 1/26-27/sp
Izbrisi pravnih oseb iz sodnega registra – pravna ustvarjalnost ali 

napaka? (Šime Ivanjko) – 2/II–VIII/pril
Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako 

(Katarina Vatovec) – 2/26-27/sp
Na poti k prenovi Dublinske uredbe (Katarina Vatovec) – 2/27-28/sp
The End of Corporate Social Responsibility: Crisis and Critique (Irena 

Vovk) – 3/30/prik
Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja (Marjetka Urbančič) – 5/II–VIII/pril
Davčna obravnava odškodnin z vidika Zakona o dohodnini –  

6-7/I–III/erar
Vzorčni postopek – 8/II-III/pod
Skrbništvo za poseben primer – sklenitev pravnega posla v imenu 

varovanca – 9/22-23/sp
Civilna odgovornost pri poslovanju na podlagi notranjih informacij 

(Ronnie Christopher Horvat, Anita Hiršl in Sara Pušenjak) –  
13/II––VIII/pril

Od Titanika do Coste Concordie (Marko Pavliha) – 15/18–20/č
Od nerazumevanja do dobrih praks (Nana Weber) – 15/28-29/por
Odškodninska odgovornost za prospekt – zavajajoča praksa ATVP? 

(Andrej Bebler) – 16-17/6–8/č
Odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisanih družb – 20/21/sp
(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov (Janez Tekavc) – 

22/13–15/č
Kazenska in odškodninska odgovornost – oškodovanec v kazenskem 

postopku – premoženjskopravni zahtevek – 22/25-26/sp
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti neprimerno 

normativno urejena (Nejc Zemljak) – 23/9–11/č
Odškodninska odgovornost delavca in elementi odškodninskega 

delikta – 23/II-III/pod
Odgovornost (Neža Kogovšek Šalamon) – 26/3/uv
Izbrisanim je treba izplačati odškodnine (Neža Kogovšek Šalamon) – 

26/25–27/sp
Alibi lastnika vozila (Hinko Jenull) – 27/6–9/č
Ali lahko Državna revizijska komisija odloča o zahtevku za revizijo, 

čeprav procesne predpostavke niso izpolnjene? (Suzana Košir) – 
28/12-13/č

Neposlovna odškodninska odgovornost etažnih lastnikov za škodo iz 
skupnih delov nepremičnine (Uroš Pavlina) – 28/13-14/č

Odškodninska odgovornost delodajalca – zagotavljanje dela delavcev 
uporabniku – 28/23-24/sp

Izbris, Demos in dejstva (Neža Kogovšek Šalamon) – 29-30/19/odm
Odgovornost Demosa za izbris (Matevž Krivic) – 29-30/20-21/odm
Dedovanje terjatve za povrnitev nepremoženjske škode (Igor Strnad) 

– 31-32/11-12/č
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti (še vedno) 

neprimerno normativno urejena (Nejc Zemljak) – 31-32/13-14/č
Zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih po ZUJF (Jaka Slokan) – 

33/10–12/č
Prehranska varnost ali ZKZ (Andrej Hafner) – 36/15–17/odm
Začudeni pogledi upnikov glede vprašanja osebne (ne)odgovornost 

družbenikov izbrisanih družb ostajajo (Katja Vovk) – 37/6–8/č
(Državni) nadzor nad lokalno samoupravo (Miloš Senčur) –  

38/17-18/odm
Merila in višina odškodnine po 118. členu ZDR v primeru športnega 

delavca (Urška Gliha) – 38/19-20/č
Subsidiarna odgovornost etažnega lastnika za obratovalne stroške 

(Uroš Pavlina) – 39-40/18-19/č
Posebna in izredna revizija v skladu z ZGD-1 (Simon Žgavec) – 

41-42/6–9/č
Kdaj so letalski potniki upravičeni do odškodnine zaradi zavrnitve 

vkrcanja? (Katarina Vatovec) – 43/26-27/sp
Vpliv obvladujoče družbe v dejanskem koncernu (Til Rozman) – 

44/8-9/č
Potrjeno – odškodnina tudi zaradi velike zamude leta (Katarina 

Vatovec) – 44/22-23/sp
Odškodninska odgovornost države – izbris iz registra stalnega 

prebivalstva – povrnitev škode – zastaranje odškodninske terjatve 
– 45/19–23/sp

Pravica do odškodnine v primeru odpovedi leta zaradi napovedi 
stavke pilotov (Judita Dolžan) – 45/25/sp

Kako Vrhovno sodišče varuje nemoralno državo namesto njenih žrtev 
(Matevž Krivic) – 46/15–18/odm

Neposredna odškodninska odgovornost – državni tožilec – sodnik – 
46/20–23/sp

Za dolgove Ljubljanske banke do nekdanjih deviznih varčevalcev 
iz Hrvaške in BiH je odgovorna Slovenija (Aleš Velkaverh) – 
47/22–24/sp
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Obrezovanje otrok – verska svoboščina ali kršitev otrokovih pravic? 
(Tone Dolčič) – 9/9–11/č

Dodatni dnevi dopusta javnih uslužbencev zaradi otrok (Mateja 
Kosirnik) – 10/15/č

Družinski zakonik – o čem vse odločamo? (Lan Vošnjak) –  
11/12–14/č

O vprašanju obrezovanja malo drugače (Matija Žgur) –  
11/15-16/odm

Dejavnosti smučanja v osnovnih šolah (Luka Rejc) – 11/17–19/č
Prva sodba Mednarodnega kazenskega sodišča (Sabina Zgaga) – 

11/28/sp
Dopustnost ukrepov proti zamujanju k pouku (Sodelavka PP) – 

14/22/vo
Zloraba odsotnosti z dela zaradi nege otroka je lahko razlog za 

izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (Tanja Bohl in Ana Čeh) 
– 15/16-17/č

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – opravljanje pridobitne 
dejavnosti v času odsotnosti zaradi nege otoka – možnost 
nadaljevanja delovnega razmerja – 15/25-26/sp

Težave pri urejanju zdravstvenega zavarovanja mladoletni osebi – 
15/23/mo

Omejitev stikov otroka s priprtim očetom – 16-17/27/mo
Brezplačen prevoz učencev – 16-17/28/mo
Življenjski trak kot domača naloga v osnovni šoli – 19/24/mo
Istospolna partnerka nima pravice do (enostavne) posvojitve (Nana 

Weber) – 19/25-26/sp
Pisno preverjanje znanja osnovnošolcev (sodelavka PP) – 21/35/vo
O »nujnih razlogih javne varnosti« iz Direktive 2004/38/ES (Katarina 

Vatovec) – 22/29-30/sp
Osebni podatki otrok, vključenih v vrtec – 23/21/mo
Občutljivi podatki univerzitetnega raziskovalnega projekta so javno 

dostopen dokument (Andreja Tratnik) – 23/23-24/sp
Povračilo stroškov prevoza za učenca s posebnimi potrebami 

(sodelavka PP) – 27/17/vo
Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči (Nana Weber) – 

27/27/sp
Kibernetsko medvrstniško nasilje (Nika Skvarča) – 27/30/por
Rejništvo in preživnina (Nada Caharijaz Ferme) – 29-30/17-18/č
Odpoved šolske prehrane ena od oblik nasilja nad otrokom – 

31-32/30/mo
Kdo poda soglasje za medicinski poseg pri osebah, ki tega niso 

sposobne same? (Alenka Križnik) – 34/20-21/č
Novela ZMZ-C (Irena Vovk) – 34/32/por
Spletni smerokaz: Igrače (Irena Vovk) – 34/38/prik
Nižanje standardov tudi na področju azila (Špela Kunej) –  

35/16-17/č
Uporaba seta za prvo pomoč (sodelavka PP) – 35/18/vo
Oblikovanje oddelkov v osnovni šoli (Sodelavka PP) – 36/21/vo
Izterjava neporavnanih dolgov za šolsko prehrano (Sodelavka PP) – 

37/20/vo
Pravica do zdravega otroka (Aleš Velkaverh) – 37/28/sp
The Future of Child and Family Law: International Predictions (Irena 

Vovk) – 38/31/prik
Bolni otroci v vrtcu in varovanje zdravja drugih (Aleš Potočnik in 

Zlatka Markovič) – 39-40/26-27/vo
Posvojeni otrok mora imeti možnost seznanitve s podatki o bioloških 

starših (Aleš Velkaverh) – 39-40/34/sp
Spletni smerokaz: Za otroke (Irena Vovk) – 43/38/prik
Dileme nadomestnega materinstva (Nana Weber) – 44/15–17/č
Vrstniško nasilje 2.0 (Aleš Završnik) – 45/3/uv
Starševstvo istospolnih partnerjev (Nana Weber) – 46/13-14/č
Dodatno plačilo stola za starše otroka v bolnišnici (Edita Turičnik) – 

46/19-20/vo
Dodatek za nego otroka z Aspergerjevim sindromom (Jožica Ficko) 

– 46/20/vo
Pogled varuhinje človekovih pravic – opravljeno delo in izzivi za 

prihodnost (Zdenka Čebašek - Travnik) – 47/3/uv
Odgovornost za zdravljenje (Katarina Verdnik) – 47/18-19/vo
Zadržanost z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo (Gregor 

Kumer) – 47/19/vo

P
pacienti

glej zdravstvo

patent
glej industrijska lastnina

Prav(n)a rešitev (Urša Horvat in Adriana Glažar) – 12/32/por
Pridobivanje podatkov o storjenih prekrških zaposlenega – izredna 

odpoved pogodbe o zaposlitvi – 13/22/mo
Obveznost brezplačnega dela odvetnikov ni nujno prisilno delo (Aleš 

Velkaverh) – 18/22-23/sp
Lawyers and Mediation (Irena Vovk) – 19/30/prik
Erotična varnost v hramu pravice (Zoran Hajtnik) – 24-25/25-26/č
Od pripravnika do odvetnika tudi brez enoletne odvetniške 

kandidature (Andrej Kristan) – 26/10-11/č
Upoštevanje verskih praznikov pri delu odvetnika (Andreja Tratnik) – 

26/27/sp
Postulacijska sposobnost – 28/III/pod
O enakosti orožij in razpoložljivosti pravic (Andreja Tratnik) –  

28/29/sp
Izostanek z naroka in opravičljiv razlog – 31-32/II-III/pod
Moje odvetniško življenje (Igor Karlovšek) – 33/31/prik
Posredovanje obdukcijskega poročila odvetniku – 36/23/mo
Kaznovanje zaradi žalitve sodišča in pravica do nepristranskega 

sojenja (Aleš Velkaverh) – 41-42/34-35/sp
Nagrada za narok v ponovljenem postopku – 46/II-III/pod
Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih (Miha 

Juhart) – 48/8-9/č
Odvetniki podpiramo obstoj in nadaljnji razvoj sodišču pridruženih 

mediacij (Zoran Hajtnik) – 48/12-13/č

okoljsko pravo
glej pravo varstva okolja

Okrožno sodišče v Celovcu
Obsodba zaradi obljube državljanstva (Alenka Mordej) – 4/29/sp
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Vsebinski vidik upravljanja kapitalskih naložb RS (Til Rozman) – 

24-25/9–11/č

Organizacija Združenih narodov
Pomen nasledstva po nekdanji SFRJ 20 let pozneje (Ana Polak 

Petrič) – 27/15-16/č
Oprostitev plačila davkov od dohodkov uslužbencev OZN in 

specializiranih agencij OZN – 29-30/IV/erar

osebni stečaj
Usoda neprijavljenih terjatev v osebnem stečaju (Tjaša Radinja) – 

38/12-13/č
Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem 

postopku (Maja Lajevec) – 44/II–VIII/pril
Plačilo preživninskih obveznosti v postopku osebnega stečaja (Marine 

Orsini Ursić) – 47/6-7/č

osebnostne pravice
Obdelava izjav o ugovoru vesti za zdravstvene delavce – 5/23/mo
Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja (Marjetka Urbančič) – 5/II–VIII/pril
Objava dokumentov iz Nagodetovega procesa – 6-7/29/mo
Podedljivost pokojnine – stranka v upravnem postopku – 8/21/sp
Postulacijska sposobnost – začasni skrbnik – delni odvzem poslovne 

sposobnosti – 10/22-23/sp
Pravica do denarne odškodnine zaradi kršitev osebnostnih pravic 

svojcev z nedovoljeno objavo fotografije (Judita Dolžan) –  
27/22-23/sp

Zloraba arhivskega gradiva – 31-32/30-31/mo
Zaporniku onemogočena prijava stalnega prebivališča – 33/26/mo
Osebno sponzorstvo in endorsement (Blaž Bolcar) – 34/19-20/č

otroci
Prevoz otrok s posebnimi potrebami (Sodelavka PP) – 1/18/vo
Spletni smerokaz: Kotiček za otroke – igre in kvizi o EU (Irena Vovk) 

– 1/38/prik
Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let (Nana Weber) 

– 2/16–18/č
Zahtevek »navideznega« očeta za podajo informacij o biološkem 

očetu otroka (Judita Dolžan) – 2/24-25/sp
Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako 

(Katarina Vatovec) – 2/26-27/sp
Spletni smerokaz: Info center priložnosti (Irena Vovk) – 2/38/prik
Si obrezovanje zasluži pravno varstvo? (Anita Goršek) – 8/9–11/č
Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji 

(Aleš Novak) – 8/11–13/odm
Spletni smerokaz: Inštitut RS za socialno varstvo – Otroška 

opazovalnica (Irena Vovk) – 8/38/prik
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Predlogi podizvajalcev za odpravo slabih praks (Andrej Friedl in Igor 
Knez) – 35/6–8/č

Zaščita plačil podizvajalcem v ZDA in Franciji (Andrej Friedl in Igor 
Knez) – 36/11-12/č

Ustrezna pravna podlaga za sprejetje omejevalnih ukrepov (Katarina 
Vatovec) – 37/26-27/sp

Razlike med pogodbeno in zakonito predkupno pravico (Nadija Šuler) 
– 38/13-14/č

Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih (Miha 
Juhart) – 48/8-9/č

pokojnine
glej socialna varnost in upokojitev

policija
Nedovoljen dokaz – prepoznava osumljenca v predkazenskem 

postopku – izjava občana – 3/23-24/sp
Spletni smerokaz: Anonimne e-prijave (Irena Vovk) – 3/38/prik
PRAVičnO: Slovenija pred ESČP (Ciril Ribičič) – 11/33/č
Specializirane preiskovalne skupine v praksi (Miran Deželak) – 

14/15–17/č
Policijska uporaba plinskega razpršilca, fizične sile in palice (Miroslav 

Žaberl) – 16-17/17-18/č
Kršitev pravice do svobode zaradi omejitve gibanja s policijskim 

kordonom? (Andreja Tratnik) – 16-17/29-30/sp
Problematika odločb Policije o vračanju tujcev (Polonca Kovač in 

Marjetka Gradišnik) – 18/12–14/č
Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka (Nana Weber) – 18/23/sp
Ugotavljanje resničnosti poškodbe na poti na delovno mesto – 

27/20/mo
Sledljivost posredovanja osebnih podatkov – 28/24/mo
Navzočnost državnega tožilca na glavni obravnavi – prikriti 

preiskovalni ukrepi – delovanje v pravnem prometu – izločitev 
dokazov – 31-32/27–31/sp

Nedovoljeni dokazi – prikriti preiskovalni ukrepi – utemeljeni razlogi 
za sum – 34/23–27/sp

Varnostni pregled za vsakogar (Andreja Tratnik) – 34/30/sp
Ne tožilska, policijska preiskava? (Primož Gorkič) – 34/31/prik
ZODP in ZNPP (Irena Vovk) – 37/32/por
Ali postaja Slovenija policijska država? (Nataša Pirc Musar) – 

39-40/16-17/č
Neurejeno področje navideznega odkupa (Andreja Tratnik) – 

39-40/33/sp
Odredba o hišni preiskavi – predmeti, ki niso v zvezi s preiskovanim 

kaznivim dejanjem – zaseg predmetov – 41-42/25–27/sp

politika
Pravniki smo kapitulirali pred ekonomijo, politiko in mediji (Šime 

Ivanjko) – 1/3/uv
O dolžnostih (Marko Pavliha) – 1/29-30/prik
In flagranti: Čigavo bo pravosodje? (Hinko Jenull) – 1/33/č
Zakaj državno tožilstvo ne sme biti pod notranjim ministrstvom 

(Zvonko Fišer) – 4/3/uv
Obsodba zaradi obljube državljanstva (Alenka Mordej) – 4/29/sp
Z obrobja postave: Posameznikova izhodišča kulturnih vrednot 

(Tomaž Pavčnik) – 8/33/č
Natečaj za ustavne spremembe? (Franc Grad) – 10/3/uv
Oživiti demokracijo in vzpostaviti vladavino prava (Andraž Teršek) – 

13/29/por
Državni svet RS – še vedno (ne)potreben ustavni organ? (Miloš 

Senčur) – 14/9-10/č
Ad hoc: Med utemeljevanjem, prepričevanjem in propagando (Vesna 

Bergant Rakočević) – 14/33/č
In flagranti: Zlato fiskalno pravilo (Hinko Jenull) – 18/33/č
(Ne)optimalnost evrskega denarnega področja? (Meta Ahtik) – 

21/29–31/č
PRAVičnO: Državni svet ni ostanek preteklosti, temveč zametek 

prihodnosti (Ciril Ribičič) – 22/33/č
So novi načrti zgolj drugačna embalaža? (Matej Tomažin) – 

24-25/42/č
Razbohotena dediščina Demosove inkvizicije (Dragan Petrovec) – 

27/3/uv
Ali je vaš šef psihopat? (Sandi Kodrič) – 27/34/č
Zlonamerno blatenje Demosa (Anton Tomažič) – 28/3/uv
Izbris, Demos in dejstva (Neža Kogovšek Šalamon) – 29-30/19/odm
Odgovornost Demosa za izbris (Matevž Krivic) – 29-30/20-21/odm
O zlonamernem blatenju Demosa (Dragan Petrovec) – 29-30/21/odm
In flagranti: Teža prava v politiki (Hinko Jenull) – 29-30/41/č
Umazano perilo na madžarskem hramu demokracije (Andreja Tratnik) 

– 31-32/35-36/sp

Peru
Pravna pomoč tuji pravni osebi je pogojena z načelom vzajemnosti 

(Katarina Vatovec) – 13/27-28/sp

plačilna nedisciplina
Etično vs. zakonito (Jure Mikuž) – 5/34/č
In flagranti: Prek discipline do sociale (Hinko Jenull) – 6-7/41/č
DDV in zakaj je dobro, da je Slovenija članica EU (Jernej Podlipnik) 

– 11/11/č
Z novimi rešitvami do hitrejšega plačila? (Igor Knez) – 22/9-10/č
Izvršnica namesto dolžnikovega funta mesa (Igor Vuksanović) – 

22/11-12/č
Finančna in gospodarska kriza kot motivator sprememb pravne 

ureditve (Irena Vovk) – 41-42/20-21/por

pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Samostojni novinar – obstoj delovnega razmerja – 1/20–22/sp
Obdelava izjav o ugovoru vesti za zdravstvene delavce – 5/23/mo
Je sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas 

dopustno? (Katarina Vatovec) – 5/25-26/sp
Pravica do dopusta v primeru dela s krajšim delovnim časom 

(Nataša Belopavlovič) – 6-7/26/vo
Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi – višja izobrazba od 

zahtevane (Nataša Belopavlovič) – 9/21/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe (Nataša 

Belopavlovič) – 10/21/vo
Veljavnost konkurenčne klavzule – enaka vrednost vzajemnih dajatev 

– višina pogodbene kazni – 10/23–25/sp
Transformacija pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas 

(Nataša Belopavlovič) – 12/21/vo
Znanje slovenščine kot pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi 

(Nataša Belopavlovič) – 19/19/vo
Razveljavitev stare pogodbe o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) – 

23/18/vo
Regres za prehrano po novem zakonu in aneksih h kolektivnim 

pogodbam dejavnosti (Nataša Belopavlovič) – 26/18/vo
Neveljaven sporazum o prenehanju delovnega razmerja – 34/II-III/pod
Z novim ZDR do zmanjšanja segmentacije na trgu dela (Nataša 

Belopavlovič) – 37/3/uv
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi – rok za izpodbijanje 

pogodbe – 37/22/sp

pogodbe
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Pravna podlaga za socialna zavarovanja družbenika – poslovodje v 

enoosebni d. o. o. (Jaka Cepec) – 3/12–14/č
Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po 

praksi Sodišča EU (Aleksij Mužina in Marko Žvipelj) – 4/II–V/pril
Reševanje evra in začetek konca EU? (Bojan Bugarič) – 5/3/uv
Izpodbijanje pravdnih dejanj stečajnega dolžnika – asignacija – 

5/21–24/sp
Ravnotežje med pravicami in dolžnostmi potnikov in letalskih 

prevoznikov (Blaž Možina) – 6-7/17-18/č
Zakaj je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije nevarna za 

uporabo (Miha Šercer) – 10/II–VII/pril
Nerazumevanje volje strank Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine 

Slovenije (Boštjan Grom in Gregor Cerar) – 12/20/odm
Sklepanje kolektivnih pogodb za javni sektor – 14/22-23/sp
Prodajna pogodba na obroke – teorija realizacije – pretežnost 

izpolnitve – 14/25-26/sp
Primerjalno pogodbeno pravo in ekonomija (Katarina Zajc) –  

14/30-31/prik
Prodaja nepremičnine na javni dražbi – sklenitev pogodbe –  

19/20-21/sp
Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire! (Damjan Možina) – 

21/11–13/č
Nekateri pravni izzivi zavarovalnega posredovanja (Jernej Veberič) – 

22/15–18/č
Védenje pravne osebe (Luka Zupančič) – 24-25/22–24/č
Nedovoljeni pogoji v potrošniških kreditnih pogodbah po pravu EU 

in nedopustne pristojnosti sodišč držav članic (Zoran Skubic) – 
24-25/35/sp

Skupno evropsko prodajno pravo: stvar izbire, vendar čigave? (Nuša 
Kavšek) – 27/9–11/odm

Nujni postopek pred Sodiščem EU (Matija Vidmar) – 31-32/II–VII/pril
Snovanje novih Le Corbusierjevih stolpov Evrope (Janja Hojnik) – 

33/3/uv
Javne garancije (Miran Jus) – 34/10-11/č
Kaj je za malico? (Tanja Pustovrh Pirnat) – 34/17–19/č
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Reševanje sporov med operaterji in uporabniki elektronskih 
komunikacij (Mark Pohar) – 16-17/15-16/odm

European Consumer Protection: Theory and Practice (Irena Vovk) – 
18/31/prik

Ali ste pripravljeni na ODR? (Aleš Zalar) – 20/3/uv
Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire! (Damjan Možina) – 

21/11–13/č
Kolektivno varstvo v EU (Ana Vlahek) – 21/16-17/č
Zahteva za znižanje kupnine pri prodajni pogodbi po OZ in ZVPot 

(Luka Bernard) – 24-25/14-15/č
Nedovoljeni pogoji v potrošniških kreditnih pogodbah po pravu EU 

in nedopustne pristojnosti sodišč držav članic (Zoran Skubic) – 
24-25/35/sp

Consumer ADR in Europe (Irena Vovk) – 26/30/prik
Skupno evropsko prodajno pravo: stvar izbire, vendar čigave? (Nuša 

Kavšek) – 27/9–11/odm
(Dopustne) stranpoti popolne harmonizacije področja potrošniških 

kreditov v EU (Zoran Skubic) – 29-30/31/sp
Zunajsodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji – med 

pomanjkljivim, sistemsko zgrešenim in protiustavnim (Aleš Galič) 
– 31-32/6–8/č

Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo 
stranska vrata tudi v Sloveniji? (Janč Ljubimski) – 33/6–9/č

Izbira dodatnih storitev pri spletnem nakupu letalskih vozovnic 
(Katarina Vatovec) – 34/28-29/sp

Pravica potrošnika tožiti doma (Zoran Skubic) – 35/24/sp
Tokrat malo drugače o alternativnem reševanju potrošniških sporov 

(Luka Rejc) – 37/13-14/č
Konec agresivnih prodajnih praks? (Zoran Skubic) – 41-42/28/sp
Pota in stranpota slovenskega prava varstva potrošnikov (Irena Vovk) 

– 43/18-19/por
Kdaj so letalski potniki upravičeni do odškodnine zaradi zavrnitve 

vkrcanja? (Katarina Vatovec) – 43/26-27/sp
Potrjeno – odškodnina tudi zaradi velike zamude leta (Katarina 

Vatovec) – 44/22-23/sp
Spletni smerokaz: Nevarni izdelki (Irena Vovk) – 44/38/prik
Pravica do odškodnine v primeru odpovedi leta zaradi napovedi 

stavke pilotov (Judita Dolžan) – 45/25/sp

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo

pravna država
In flagranti: Čigavo bo pravosodje? (Hinko Jenull) – 1/33/č
Kaj je v glavah in prsih ustavnih sodnic in sodnikov? (Andraž Teršek) 

– 2/3/uv
Sodišče in ocenjevanje dokazov v civilnem postopku (Luigi Varanelli) 

– 2/6–8/č
Še o zemljiški knjigi (Mateja Kosirnik) – 5/8-9/č
Ljudem prijazna pravna država (Senko Pličanič) – 8/3/uv
Ko izvršilna oblast prestopi Rubikon (Zoran Skubic) – 9/25-26/sp
Kriza prava – odblèski kritične jurisprudence (Matjaž Drev) –  

12/30-31/prik
In flagranti: Vitka pravna država (Hinko Jenull) – 12/33/č
Oživiti demokracijo in vzpostaviti vladavino prava (Andraž Teršek) – 

13/29/por
Prožna varnost po slovensko (Andraž Teršek) – 13/29/por
Po poteh demokracije, pravne države in varstva človekovih pravic 

(Nejc Brezovar) – 15/29/por
Ali kriza upravičuje suspenz prava? (Rajko Pirnat) – 18/3/uv
Z obrobja postave: Samopostrežba prava (Tomaž Pavčnik) – 19/33/č
Test javnega interesa lahko odpira tudi informacije o javnih sredstvih 

(Jasna Rupnik) – 23/14–16/č
Kako diha pravna država? (Ivan Kristan) – 24-25/3/uv
Temelji naše državnosti (Ivan Kristan) – 26/30/prik
Ureditev fikcije vročitve kot fikcija pravne države (Jaka Pengov) – 

29-30/9-10/č
In flagranti: Teža prava v politiki (Hinko Jenull) – 29-30/41/č
Modrec ali razbojnik (Miro Cerar) – 31-32/3/uv
Brez spremljanja učinkov zakonov do negotovosti in zmede (Igor 

Šoltes) – 36/3/uv
In flagranti: Čarovnice (Hinko Jenull) – 36/33/č
Vzpostavitev predpostavk za nastanek in rast slovenske pravne 

države (Matej Avbelj) – 39-40/9–11/č
Dan spomina 23. avgust – pravna plat (Ivan Kristan) – 43/15/č
In flagranti: Razprodaja (Hinko Jenull) – 43/33/č
Z obrobja postave: Gledam tvojo glavo, ki je ni (Tomaž Pavčnik) – 

44/33/č
Paradoksi: Pazi, radar! (Aleš Završnik) – 46/33/č
Kritično o perečih pravnih vprašanjih (Maja Orlić) – 48/27-28/por
Z obrobja postave: Paradoks krika k pravni državi (Tomaž Pavčnik) 

– 49-50/41/č

Z varčevanjem na področju pameti ne bomo prišli na zeleno vejo 
(Lojze Ude) – 39-40/3/uv

Nujne reforme ali pogrom javnega sektorja (Bećir Kečanović) – 
39-40/20-21/č

Guy Standing: negotovost ljudi in pomanjkanje delovne identitete 
(Mitja Stefancic) – 41-42/36-37/int

Dan spomina 23. avgust – pravna plat (Ivan Kristan) – 43/15/č
Pravni postopki kot sredstvo politike (Nana Weber) – 43/16/por
Svečka upanja (Matej Tomažin) – 43/34/č
Elementi neodvisnosti nadzornih organov za varstvo osebnih 

podatkov(Polona Tepina) – 44/23-24/sp
Kako Vrhovno sodišče varuje nemoralno državo namesto njenih žrtev 

(Matevž Krivic) – 46/15–18/odm
Sodišče EU med pravom, ekonomijo in politiko (Petra Weingerl) – 

46/26-27/sp
Jugoslovanska velika noč (Janez Kranjc) – 46/30-31/prik
Kako nas vidijo v tujini (Matej Tomažin) – 46/34/č
Ob rob konvenciji ameriških federalistov (Jan Zobec9– 47/28-29/por
PRAVičnO: Demokratične varovalke (Ciril Ribičič) – 47/33/č
Kritično o perečih pravnih vprašanjih (Maja Orlić) – 48/27-28/por
Vnovična integracija jadranskega trga (Sandra Gobec) – 48/29/por
Ustavnega sodnika srd in očaranost (Dragan Petrovec) – 48/30/odm
In flagranti: Zakon ulice (Hinko Jenull) – 48/33/č
Stranpoti politične diskrecije (Igor Vuksanović) – 49-50/11-12/č

Poljska
Viag(ua)ra kot znamka Skupnosti (Zoran Skubic) – 6-7/30/sp
Finančni razlogi ne upravičujejo uvažanja zdravil brez dovoljenja 

pristojnih organov (Katarina Vatovec) – 14/28/sp
Pokol v Katinskem gozdu v luči doktrine Šilih (Zoran Skubic) – 

16-17/30-31/sp
Težka obsodba proti pravici do splava nastrojene Poljske (Andreja 

Tratnik) – 45/23-24/sp

pomorsko pravo
Od Titanika do Coste Concordie (Marko Pavliha) – 15/18–20/č

Portugalska
Stroški zunajbolnišničnega zdravljenja v drugi državi članici – 

dopustne omejitve povračila po pravu EU (Zoran Skubic) –  
2/25-26/sp

poslanci
Modrec ali razbojnik (Miro Cerar) – 31-32/3/uv
Ali postaja Slovenija policijska država? (Nataša Pirc Musar) – 

39-40/16-17/č
Imuniteta poslanca – 41-42/24/sp
PRAVičnO: Porušeno ravnotežje? (Ciril Ribičič) – 41-42/41/č
Soglasna politična podpora (Irena Vovk) – 45/32/por

posojila
Obubožani do streznitve (Robert Kleindienst) – 14/34/č
Vzporedni bančni sistem – so temelji za novo finančno krizo že 

postavljeni? (Peter Merc) – 15/11-12/č
Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj? (Dženeta 

Cizelj in Christian Schitton) – 27/II–VII/pril
Pasti finančnega vzvoda (Jure Mikuž) – 28/34/č
(Dopustne) stranpoti popolne harmonizacije področja potrošniških 

kreditov v EU (Zoran Skubic) – 29-30/31/sp
Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo 

stranska vrata tudi v Sloveniji? (Janč Ljubimski) – 33/6–9/č
Suša in Poplava (Jože Mencinger) – 36/34/č
Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. – pridobivanje lastnih delnic – 

posojilo družbe za pridobitev delnic – 44/19-20/sp

potrošniki
Novela ZVPot-E in novo obdobje ureditve garancije (Martina Metelko) 

– 1/II–VII/pril
Podaljševanje jubilejne prodajne akcije kot nelojalna konkurenca 

(Judita Dolžan) – 1/26-27/sp
Ravnotežje med pravicami in dolžnostmi potnikov in letalskih 

prevoznikov (Blaž Možina) – 6-7/17-18/č
Varstvo potnikov pred goljufivimi ravnanji organizatorjev potovanj 

(Katarina Vatovec) – 8/25/sp
Obstoj prekrška – garancija za brezhibno delovanje stvari – pojem 

potrošnika – 10/26/sp
Ogledalo: kdo je tu nor? (Boštjan Rejc) – 13/9-10/odm
Na planincah, auf der Alm ali sur les alpages – koga dejansko 

zavajamo in koga ščitimo? (Janja Hojnik) – 15/6–8/č
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Je globalni dogovor o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
letalstvu sploh še mogoč? (Katarina Vatovec) – 6-7/31-32/sp

Pravica dostopa do okoljskih informacij javnega značaja v 
zakonodajnem postopku (Zoran Skubic) – 8/24-25/sp

Spletni smerokaz: Očistimo Slovenijo 2012 (Irena Vovk) – 9/38/prik
Na pragu davčnih sprememb – 12/I-II/pod
Spletni smerokaz: Prilagajanje na podnebne spremembe (Irena Vovk) 

– 14/38/prik
Zeleno javno naročanje (Boštjan Ferk, Branko Kašnik in Maja 

Potočnik) – 18/II–VIII/pril
PDL v TEŠ (Dean Zagorac) – 19/32/por
Vpliv prava EU na pravico do sodnega varstva: okoljsko pravo kot 

testni poligon? (Matej Accetto) – 21/8–10/č
Spletni smerokaz: Prebujena generacija (Irena Vovk) – 22/38/prik
Climate Change, Forced Migration, and International Law (Irena Vovk) 

– 24-25/38/prik
Pozitivna odločitev pri molku organa? Mogoče, a ne za 

okoljevarstvena soglasja (Adrijana Viler Kovačič) – 26/12–14/č
Spletni smerokaz: Umanotera – izračunaj svoj ogljični odtis (Irena 

Vovk) – 26/38/prik
Pravica do notranjega revizijskega postopka v luči zahtev Aarhuške 

konvencije (Tanja Pucelj Vidović) – 27/25/sp
Nujne spremembe vrednot družbe (Maša Kovič Dine) – 27/28/por
Pollution at Sea: Law and Liability (Irena Vovk) – 27/31/prik
Predpisi s področja ekološkega kmetijstva (Franci Avsec) – 

29-30/39/prik
Spletni smerokaz: Očistimo gore (Irena Vovk) – 33/38/prik
Kaj nam prinaša tretja novela Uredbe o zelenem javnem naročanju? 

(Maja Potočnik) – 35/8-9/č
Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine v KZ-1 (po 

noveli KZ-1B) (Damijan Florjančič) – 37/17–20/č
Mednarodno okoljsko pravo (Natali Gak) – 41-42/39/prik
Je nujna širitev območij Natura 2000? (Janez Tekavc) – 44/14-15/č
Eco-global Crimes – Contemporary Problems and Future Challenges 

(Irena Vovk) – 46/31/prik
Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja – 

49-50/22/sp
Climate Change And The Oceans – Gauging the Legal and Policy 

Currents in the Asia Pacific and Beyond (Irena Vovk) – 
49-50/38/prik

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
In flagranti: Čigavo bo pravosodje? (Hinko Jenull) – 1/33/č
Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 (Franci Ježek) –  

2/8-9/č
Nekavzalni prostovoljni odstop v noveli KZ-1B (Matjaž Ambrož) – 

3/16-17/č
Ali ni neodvisnost sodišč sama sebi namen, če je eno stopnjo pred 

tem selekcija zadev podvržena odvisnosti? (Andrej Ferlinc) –  
5/6-7/č

Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 – potrebna je 
uporaba dela predpisa, ki je prenehal veljati (Matej Verbajs) – 
5/11-12/odm

Zakonita in zakonska brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 
(Franci Ježek) – 6-7/22/odm

Ljudem prijazna pravna država (Senko Pličanič) – 8/3/uv
Ko izvršilna oblast prestopi Rubikon (Zoran Skubic) – 9/25-26/sp
Kako ozdraviti družbeno (j)etiko? (Marko Pavliha) – 14/3/uv
ZOPNI – dve novi uredbi (Irena Vovk) – 23/32/por
Zvočno snemanje (Irena Vovk) – 26/32/por
Pravosodje 2020 (Irena Vovk) – 29-30/40/por
Alternativno reševanje bagatelnih zadev ob pripravi sprememb 

kazenske zakonodaje (Jožef Kovač) – 36/17-18/č
In flagranti: Čarovnice (Hinko Jenull) – 36/33/č
Vzpostavitev predpostavk za nastanek in rast slovenske pravne 

države (Matej Avbelj) – 39-40/9–11/č
In flagranti: Razprodaja (Hinko Jenull) – 43/33/č
In flagranti: Zakon ulice (Hinko Jenull) – 48/33/č

predkazenski postopek
glej kazensko procesno pravo in policija

prekrški
glej kaznovalno pravo

premičnine
Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – 4/I-II/erar
Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – dodatno pojasnilo – 

9/I/ erar
Odbitek DDV od večnamenskih vozil – 24-25/I-II/erar

pravna pomoč
Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 (Franci Ježek) –  

2/8-9/č
Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 – potrebna je 

uporaba dela predpisa, ki je prenehal veljati (Matej Verbajs) – 
5/11-12/odm

Zakonita in zakonska brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 
(Franci Ježek) – 6-7/22/odm

Pravna pomoč tuji pravni osebi je pogojena z načelom vzajemnosti 
(Katarina Vatovec) – 13/27-28/sp

Spletni smerokaz: Primorski pravni center / Centro legale del Litorale 
(Irena Vovk) – 19/38/prik

Dodelitev brezplačne pravne pomoči – pristojnost predsednika 
sodišča – 24-25/29/sp

Postulacijska sposobnost – 28/III/pod
Nižanje standardov tudi na področju azila (Špela Kunej) –  

35/16-17/č

pravna sredstva
Kršitev pravice do sodnega varstva – 2/19/sp
Pretirani formalizem lahko posega v pravico do dostopa do sodišča 

(Aleš Velkaverh) – 3/26/sp
Ureditev začasnih zavarovanj v 43. členu ZPVPJN (Vida Kostanjevec) 

– 4/VI-VII/pril
Sodno varstvo – loterija? (1.) (Nevenka Šorli) – 6-7/23-24/č
Sodno varstvo – vse pogosteje tudi farsa (2.) (Nevenka Šorli) – 

8/14–16/č
Nedopustnost citiranja iz konteksta iztrganih delov obrazložitve sodnih 

odločb v strokovnih člankih (Nada Mitrović) – 8/16-17/odm
Dolžina citata v članku? – Ne! (Nevenka Šorli) – 9/19/odm
Odziv na odzivno poročilo o odpravi kršitev v postopku javnega 

naročanja (Maja Bilbija) – 10/17-18/č
Novela ZVPSBNO-B (Irena Vovk) – 11/32/por
Volivec brez pravnega sredstva (Tadej Dubrovnik in Jurij Toplak) – 

12/14–16/č
Zanikanje poslovnega razmerja v ugovoru – 12/II-III/pod
Izčrpanje pravnih sredstev v kazenskem postopku (Jasna Hudej) – 

16-17/II–VI/pril
Osebno vročanje – vročitve v hišni predalčnik – štetje rokov – 

23/20–22/sp
Ali lahko Državna revizijska komisija odloča o zahtevku za revizijo, 

čeprav procesne predpostavke niso izpolnjene? (Suzana Košir) – 
28/12-13/č

Postulacijska sposobnost – 28/III/pod
Izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o uvedbi sankcij mora 

spoštovati EKČP (Katarina Vatovec) – 36/26-27/sp
Janusov obraz sodstva do izbrisa (Blaž Kovač) – 45/14-15/č
Pristojnost glede zavrnitve izvršitve zamudne sodbe države članice 

izvora zaradi javnega reda (Judita Dolžan) – 46/25-26/sp

pravna zgodovina
glej zgodovina

pravni interes
Predlagatelj postopka pred US – 5/19/sp
Posredovanje osebnih podatkov umrlih njihovim sorodnikom –  

19/24/mo
Izročitev obdolžencev in obsojencev – 29-30/23/sp
Pravni interes pobudnika in dopis ZPIZ – 29-30/23/sp
4. člen ZIZ proti 19. členu ZDavP-2 – 35/21/mo

Pravniško društvo Ljubljana
Forenzika GSM (Blaž Vrbič) – 1/32/por
Inercija in negativna selekcija (Živa Cotič) – 5/32/por
Delo varuhinje človekovih pravic (Živa Cotič) – 10/32/por
Boj za pozornost občinstva (Barbara Kranjc in Živa Cotič) –  

15/32/por
PDL v TEŠ (Dean Zagorac) – 19/32/por
Predhodne odredbe (Irena Vovk) – 35/32/por
Cilji predloga ZPIZ-2 (Maja Orlić) – 39-40/37/por
SDH (Gašper Friškovec Iršič) – 44/32/por
Prenarejanje slik (Nana Weber) – 49-50/40/por

pravo Evropske unije
glej Evropska unija

pravo varstva okolja
glej tudi vodno pravo
Italijanska »kriza z odpadki« v Strasbourgu (Katarina Vatovec) – 

3/27/sp
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Za nepravilno nameščeno vinjeto voznik plača kazen, kot da je ne bi 
imel – 20/22/mo

prostitucija
Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka (Nana Weber) – 18/23/sp

psihologija
Ali je vaš šef psihopat? (Sandi Kodrič) – 27/34/č
Kontroverze »nepravnih« dejavnikov sojenja v kazenskem postopku 

(Saša Kmet) – 33/VI–VII/pril
Eno gnilo jabolko pokvari ves zaboj (Sandi Kodrič) – 37/34/č

R
računovodstvo

glej tudi revidiranje
Zadnjim spremembam računovodskih standardov bo treba prilagoditi 

interne akte in jih upoštevati pri letnem poročanju – 1/I-II/pod
Pravila delovanja socialnih podjetij so določena. Kaj pa strategija? – 

3/I-II/pod
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – 29-30/II/erar
Izvajanje javnega razpisa za računovodske storitve (Maja Potočnik – 

39-40/26/vo

Računsko sodišče Republike Slovenije
Prepolni zapori (Irena Vovk) – 31-32/40/por
Brez spremljanja učinkov zakonov do negotovosti in zmede (Igor 

Šoltes) – 36/3/uv

razlastitev
glej urejanje prostora

referendum
Referendum o Družinskem zakoniku – 1/20/sp
Kaj je v glavah in prsih ustavnih sodnic in sodnikov? (Andraž Teršek) 

– 2/3/uv
Ad hoc: Talibani v Butalah (Vesna Bergant Rakočević) – 3/33/č
Družinski zakonik je padel, vprašanja ostajajo (Boštjan Vernik Šetinc) 

– 14/13-14/č
Ad hoc: Med utemeljevanjem, prepričevanjem in propagando (Vesna 

Bergant Rakočević) – 14/33/č
Za strokovno utemeljene spremembe referenduma in Državnega sveta 

(Matija Žgur) – 23/29/por
O referendumu, Državnem svetu in spremembah Ustave (Drago Zajc) 

– 29-30/11–13/č
PRAVičnO: Porušeno ravnotežje? (Ciril Ribičič) – 41-42/41/č
Neskladnost Slovenskega državnega holdinga z Ustavo (Rajko Pirnat) 

– 43/6–9/č
Pravica zahtevati razpis referenduma – 45/19/sp

regres
glej letni dopust

retorika
Boj za pozornost občinstva (Barbara Kranjc in Živa Cotič) –  

15/32/por

revidiranje
Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem (Peter 

Podgorelec) – 12/6–9/č
Z dodatnim revizorjevim pregledom nad probleme realnega 

izkazovanja poslovanja finančnih institucij v času recesije – 
16-17/I-II/pod

Temelji in praksa delovanja revizijskih komisij v slovenskem prostoru 
– 19/I–III/pod

Pravne in revizijske dileme izvajanja določb ZZRZI-C – 26/I-II/pod
Posebna in izredna revizija v skladu z ZGD-1 (Simon Žgavec) – 

41-42/6–9/č

revizija (pravno sredstvo)
glej pravna sredstva

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Spletni smerokaz: Mednarodno kazensko sodišče (Irena Vovk) – 

31-32/46/prik

Obdavčitev plovil tujcev – 24-25/IV/erar
Spletni smerokaz: Posodi avto (Irena Vovk) – 29-30/46/prik
Neposestna zastavna pravica na premičninah, 1. del (Matjaž Tratnik) 

– 39-40/II–VIII/pril
Neposestna zastavna pravica na premičninah, 2. del (Matjaž Tratnik) 

– 41-42/II–VIII/pril
Obseg in omejitve izvršbe – 44/II-III/pod

prevozno pravo
Ravnotežje med pravicami in dolžnostmi potnikov in letalskih 

prevoznikov (Blaž Možina) – 6-7/17-18/č
Je globalni dogovor o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 

letalstvu sploh še mogoč? (Katarina Vatovec) – 6-7/31-32/sp
Škodljiva obdavčitev pomorskih agentov (Jana Rodica in Boris 

Jerman) – 8/29/por
Z enotnim evropskim nebom do izboljšanja pretoka (večje 

zmogljivosti) zračnega prometa (Goranka Franz Ravbar) – 
34/15–17/č

Vračilo DDV v zvezi s prenosom novega prevoznega sredstva v 
drugo državo članico – 35/IV/erar

Obračun DDV pri prevozu potnikov v mednarodnem cestnem 
prometu – 43/I/erar

Kdaj so letalski potniki upravičeni do odškodnine zaradi zavrnitve 
vkrcanja? (Katarina Vatovec) – 43/26-27/sp

Potrjeno – odškodnina tudi zaradi velike zamude leta (Katarina 
Vatovec) – 44/22-23/sp

Z novim letom tudi dodaten davek na vodna plovila in novosti pri 
obravnavi najema plovila – 44/I-II/pod

Pravica do odškodnine v primeru odpovedi leta zaradi napovedi 
stavke pilotov (Judita Dolžan) – 45/25/sp

prevzemi
Ameriški »strup« v Evropi (Mirko Filipović) – 6-7/12-13/č
Kdaj priglasiti, to je zdaj vprašanje (Tanja Bratina in Aleksandra Mitić) 

– 9/II–VIII/pril
Načelo zaupanja v pravo – 12/22/sp
Prezrti problemi prevzemne zakonodaje (Miha Kerin) – 13/6–9/č
S spremembo ZUKN želi Vlada razširiti in poostriti nadzor nad 

upravljanjem državnih naložb – 14/I-II/pod
Prevzem zdravih jeder (Uroš Ilić, Matjaž Jan in Klemen Štefančič) – 

15/II–VIII/pril
Sprememba obveznega prevzemnega praga – oživitev kapitalskega 

trga? (Boštjan Kavšek) – 18/10-11/č
Parcialna poseganja v sistemske zakone (Nana Weber) –  

20/28-29/por

prisilna poravnava
glej insolvenčno pravo

pristojnost
Pristojnost nacionalnega sodišča v čezmejnem sporu zaradi kršitve 

evropskega patenta (Judita Dolžan) – 33/28/sp

pritožba
glej pravna sredstva

privatizacija
Nevidna roka trga (Sandi Kodrič) – 16-17/42/č
Pogled od daleč (Matej Tomažin) – 18/34/č
Privatizacija (Matej Tomažin) – 35/34/č
Slovenska borza se prebuja (Matej Tomažin) – 38/34/č
In flagranti: Razprodaja (Hinko Jenull) – 43/33/č
Svečka upanja (Matej Tomažin) – 43/34/č
Novi Zakon o elektronskih komunikacijah – po domače začinjen 

regulativni okvir EU (Boštjan Makarovič) – 45/8–10/č
Kako nas vidijo v tujini (Matej Tomažin) – 46/34/č
Država se mora umakniti (Maja Orlić) – 49-50/34/por
Novo leto (Matej Tomažin) – 49-50/42/č

priznanje tuje odločbe
Izvršitev sodne odločbe, izdane pred pristopom države izvršiteljice k 

EU (Judita Dolžan) – 28/26/sp

promet
Alkohol kot sekundarni vzrok najhujših prometnih nesreč v obdobju 

2001–2010 (Bogomil Brvar) – 9/14-15/č
Pridobivanje podatkov za zdravstvene preglede s svetovanjem po 

Zakonu o voznikih – 10/26/mo
Vpliv kazenskih točk na varnost cestnega prometa (Bogomil Brvar) – 

20/16–19/č
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socialna varnost
glej tudi upokojitev
Stanovanjsko premoženje kot vir za četrti pokojninski steber (Sandi 

Kodrič) – 1/11-12/č
Pobiranje, izterjava in nadzor nad plačevanjem prispevkov – 1/19/sp
Dvom glede ustreznosti nudenja pomoči s strani centra za socialno 

delo – 1/22/mo
Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela – 1/II-III/pod
Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 (Franci Ježek) –  

2/8-9/č
Poškodba pri delu – poškodba na službeni poti v tujini – 2/21-22/sp
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski 

za leto 2012 – 2/III-IV/erar
Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po  

1. januarju 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre –  
2/IV/erar

Stroški zunajbolnišničnega zdravljenja v drugi državi članici – 
dopustne omejitve povračila po pravu EU (Zoran Skubic) –  
2/25-26/sp

Pravna podlaga za socialna zavarovanja družbenika – poslovodje v 
enoosebni d. o. o. (Jaka Cepec) – 3/12–14/č

Nedovoljen dokaz v kazenskem postopku – izpovedba privilegirane 
priče – uradni zaznamek CSD – 3/21-22/sp

Pravila delovanja socialnih podjetij so določena. Kaj pa strategija? – 
3/I-II/pod

Prispevki za zavarovance – poslovodne osebe – 4/II–IV/erar
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri 

dohodnini in uporaba 41. člena ZDoh-2 – 4/IV/erar
Določba o minimalnem letnem dopustu iz Direktive 2003/88/ES ima 

neposredni učinek (Katarina Vatovec) – 4/27-28/sp
Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 – potrebna je 

uporaba dela predpisa, ki je prenehal veljati (Matej Verbajs) – 
5/11-12/odm

Osebni podatki pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev –  
5/22-23/mo

Zakonita in zakonska brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 
(Franci Ježek) – 6-7/22/odm

Kolektivni socialni spori (Urška Grm in Jaka Slokan) – 6-7/II–VII/pril
Izplačilo plač v invalidskem podjetju – 6-7/IV/erar
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – poklicni gasilci – 

6-7/27-28/sp
Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene v kulturi –  

9/III-IV/erar
Pravna vprašanja vračanja denarne socialne pomoči – socialna 

pomoč ali socialno posojilo? (Grega Strban) – 10/11–13/č
Izpolnitev pogoja za pravico do jubilejne nagrade (Nataša 

Belopavlovič) – 10/21/vo
Socialna kapica in (ne)pravičnost (Robert Kleindienst) – 10/34/č
Varstvo plače starejših delavcev (Nataša Belopavlovič) – 11/19/vo
Povrnitev stroškov zdravljenja v tujini – 11/21–23/sp
Partnerski postopki pri financiranju zdravstvenih storitev (Martin Toth) 

– 12/17–19/odm
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – invalid III. kategorije – 

zavarovanje za ožji ali širši obseg pravic – 12/22–24/sp
In flagranti: Vitka pravna država (Hinko Jenull) – 12/33/č
Pokojninska reforma – kdaj in zakaj (Nataša Belopavlovič) – 13/3/uv
Obvezni prispevki za socialno varnost v primerih sodnih poravnav, ko 

ni dejanskega izplačila neto dohodka – 13/III-IV/erar
Spremembe zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje – 13/IV/erar
Težave pri urejanju zdravstvenega zavarovanja mladoletni osebi – 

15/23/mo
S »supervarčevalnim« zakonom nad socialno državo (Katarina K. 

Šoltes) – 16-17/3/uv
O spremembah delovne zakonodaje in neplačevanju socialnih 

prispevkov (Grega Strban) – 16-17/35/por
Nekatera pravna vprašanja predloga Zakona o uravnoteženju javnih 

financ (ZUJF) (Grega Strban) – 16-17/37/por
Nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev – poseg v 

pridobljene pravice – 18/21-22/sp 
Računalnik ne zadrži izvršitve (Blaž Kovač) – 19/8-9/č
Odločanje na prvi stopnji (tč. 1–4 129. člena ZUP) – spremenjena 

pravna podlaga – priznanje pravice do delne pokojnine 
samozaposlenim – 19/21–23/sp

Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti (Nataša Belopavlovič) – 
20/20/vo

Zavarovanje prostovoljcev – 20/IV/ erar
Ustavna zapoved socialne države ni pravno nezavezujoča norma 

(Grega Strban) – 22/3/uv
Razveljavitev sankcije za izostanek z naroka – 23/18-19/sp
Kaj narediti, ko delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost 

(Darko Krašovec) – 24-25/12-13/č

roki
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – tožba zaradi 

opustitve procesnega dejanja – 4/24-25/sp
Začetek teka subjektivnega roka za redno odpoved pogodbe o 

zaposlitvi po noveli ZDR-A (Ivan Robnik) – 16-17/11–13/č
Najemna pogodba za poslovni prostor v obliki neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa (Primož Feguš) – 19/13–15/č
Z novimi rešitvami do hitrejšega plačila? (Igor Knez) – 22/9-10/č
Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper vsebino objave in/ali 

razpisno dokumentacijo (Maja Prebil in Anže Godec) –  
22/21-22/č

Osebno vročanje – vročitve v hišni predalčnik – štetje rokov – 
23/20–22/sp

Javni uslužbenec – pravica do sodnega varstva – rok za vložitev 
tožbe – 35/18-19/sp

Usoda neprijavljenih terjatev v osebnem stečaju (Tjaša Radinja) – 
38/12-13/č

Romi
Pravica do vode (Gašper Adamič) – 16-17/22–24/č
Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji (Živa Cotič) 

– 27/29/por

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

Rusija
Pravica do stanovanja (Aleš Velkaverh) – 1/25-26/sp
Pokol v Katinskem gozdu v luči doktrine Šilih (Zoran Skubic) – 

16-17/30-31/sp
Neurejeno področje navideznega odkupa (Andreja Tratnik) – 

39-40/33/sp

S
samostojni podjetnik posameznik

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poziv delavcu za vrnitev na 
delo – skrbnost delavca – 2/22–24/sp

Pomanjkljivosti novele ZGD-1G glede prenosa podjetja na podjetnika 
prevzemnika (Matija Premrl) – 33/13-14/č

Zavarovanje osebe z dvojnim statusom (statusom delavca in statusom 
podjetnika) (Nataša Belopavlovič) – 44/18-19/vo

Schengen
Ali je treba razveljaviti vizum, pridobljen na goljufiv način, pred izdajo 

(obsodilne) sodbe? (Katarina Vatovec) – 15/26-27/sp

simboli
Pravilna geometrijska umestitev grba na zakonsko uporabni zastavi 

Slovenije (Ryan Hartner in Nejc Širovnik) – 14/19–21/č
Pravne možnosti za legalizacijo slovenske tribarvnice (Ryan Hartner) 

– 19/17-18/č

sindikat
Zakaj je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije nevarna za 

uporabo (Miha Šercer) – 10/II–VII/pril
Rebalans proračuna (Irena Vovk) – 14/32/por
Merila za določitev presežnih delavcev (Nataša Belopavlovič) – 

15/20/vo
S »supervarčevalnim« zakonom nad socialno državo (Katarina K. 

Šoltes) – 16-17/3/uv
In flagranti: Petrovič in Uroševič (Hinko Jenull) – 23/33/č
Solidarnostna pomoč – 24-25/30/mo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev – obvestilo 

Zavodu za zaposlovanje – 27/19–22/sp

Slovenska vojska
glej vojska

smrtna kazen
Most Deserving of Death? An Analysis of the Supreme Court's Death 

Penalty Jurisprudence (Irena Vovk) – 10/30/prik

socialna država
Računalnik ne zadrži izvršitve (Blaž Kovač) – 19/8-9/č
The Future of the Welfare State: Social Policy Attitudes and Social 

Capital in Europe (Irena Vovk) – 23/30/prik
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Pravica dostopa do okoljskih informacij javnega značaja v 
zakonodajnem postopku (Zoran Skubic) – 8/24-25/sp

Varstvo potnikov pred goljufivimi ravnanji organizatorjev potovanj 
(Katarina Vatovec) – 8/25/sp

Obisk institucij EU (Filip Dougan) – 8/28/por
Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira (Žiga Dolhar) – 

9/27-28/sp
Jamstvo družbenikov ob izbrisu družb v Sloveniji in svoboščine EU 

(Franz Serajnik) – 10/19-20/č
Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo? (Jure 

Levovnik) – 10/27/sp
So honorarni sodniki (še) sodniki? (Zoran Skubic) – 11/23-24/sp
Podrobneje o fizičnih osebah, ki so lahko podvržene omejevalnim 

ukrepom (Katarina Vatovec) – 11/24-25/sp
Kdaj plačati pravično nadomestilo za predvajanje fonogramov in kdaj 

ne? (Vilma Alina Šoba) – 13/23/sp
Potrditev zamudne sodbe, izdane zoper toženo stranko, katere naslov 

ni znan kot evropski nalog za izvršbo (Judita Dolžan) –  
13/24/sp

Finančni razlogi ne upravičujejo uvažanja zdravil brez dovoljenja 
pristojnih organov (Katarina Vatovec) – 14/28/sp

Ali je treba razveljaviti vizum, pridobljen na goljufiv način, pred izdajo 
(obsodilne) sodbe? (Katarina Vatovec) – 15/26-27/sp

Dokazno breme v primerih diskriminacije pri zaposlovanju (Katarina 
Vatovec) – 16-17/32-33/sp

Nelojalno oglaševanje na Googlu: kje tožiti? (Zoran Skubic) –  
18/24-25/sp

In favorem rezidentov za daljši čas: višina upravne takse in pridobitev 
socialne pomoči (Katarina Vatovec) – 20/25–27/sp

O obletnicah, ki jih praznujemo, in tistih, ki jih ne (Janja Hojnik) – 
21/3/uv

Vpliv prava EU na pravico do sodnega varstva: okoljsko pravo kot 
testni poligon? (Matej Accetto) – 21/8–10/č

Med varstvom osebnih podatkov in varstvom avtorskih pravic na 
internetu – med Scilo in Karibdo? (Verica Trstenjak) –  
21/13–16/č

Drago plačevanje in predraga uporaba plačilnih kartic v EU (Zoran 
Skubic) – 21/37-38/sp

Vračanje evropskih doklad za ekološko kmetovanje v luči doktrine 
Omejc (Zoran Skubic) – 22/28-29/sp

O »nujnih razlogih javne varnosti« iz Direktive 2004/38/ES (Katarina 
Vatovec) – 22/29-30/sp

Zavrnitev zahteve za registracijo tridimenzionalnega znaka zaradi 
neobstoja razlikovalnega učinka (Judita Dolžan) – 23/24-25/sp

Sankcije po pravu EU (še) nimajo narave kazenskih sankcij (Zoran 
Skubic) – 23/25-26/sp

Nedovoljeni pogoji v potrošniških kreditnih pogodbah po pravu EU 
in nedopustne pristojnosti sodišč držav članic (Zoran Skubic) – 
24-25/35/sp

Ko prost pretok blaga trči ob zid nacionalnega varstva intelektualnih 
pravic (Zoran Skubic) – 26/20/sp

Pravica do notranjega revizijskega postopka v luči zahtev Aarhuške 
konvencije (Tanja Pucelj Vidović) – 27/25/sp

Dokončni da prostemu pretoku »rabljenih« računalniških programov 
(Zoran Skubic) – 27/26/sp

Upravičenost pogojevanja financiranja visokošolskega izobraževanja v 
tujini (Katarina Vatovec) – 28/25-26/sp

Izvršitev sodne odločbe, izdane pred pristopom države izvršiteljice k 
EU (Judita Dolžan) – 28/26/sp

Zadeva HIT: slovensko izvozno usmerjeno igralništvo naletelo na čer 
(Janja Hojnik) – 29-30/28-29/sp

Kaj naj stori delavec, če med letnim dopustom zboli? (Katarina 
Vatovec) – 29-30/30/sp

(Dopustne) stranpoti popolne harmonizacije področja potrošniških 
kreditov v EU (Zoran Skubic) – 29-30/31/sp

Časovna uporaba Uredbe o postopkih v primeru insolventnosti v 
novih državah članicah (Judita Dolžan) – 29-30/32/sp

Nujni postopek pred Sodiščem EU (Matija Vidmar) – 31-32/II–VII/pril
Domena.eu v domeni sodne prakse Sodišča EU (Zoran Skubic) – 

31-32/32/sp
Izvršitev več zaporednih evropskih nalogov za prijetje za isto osebo 

(Katarina Vatovec) – 31-32/33/sp
Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo 

stranska vrata tudi v Sloveniji? (Janč Ljubimski) – 33/6–9/č
Pristojnost nacionalnega sodišča v čezmejnem sporu zaradi kršitve 

evropskega patenta (Judita Dolžan) – 33/28/sp
Diplomatska imuniteta in njen vpliv na delovna razmerja uslužbencev 

veleposlaništev tretjih držav (Zoran Skubic) – 34/27-28/sp
Izbira dodatnih storitev pri spletnem nakupu letalskih vozovnic 

(Katarina Vatovec) – 34/28-29/sp
Pravica potrošnika tožiti doma (Zoran Skubic) – 35/24/sp

Solidarnostna pomoč – 24-25/30/mo
Ponovna odmera pokojnine – obnova postopka – 27/18-19/sp
Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji (Živa Cotič) 

– 27/29/por
Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji (Živa Cotič) 

– 27/29/por
Čistina (Marijan Pavčnik) – 28/8/zap
Vprašanje zakonitosti posega v pridobljene pravice upokojencev 

(Nataša Belopavlovič) – 28/15–19/č
Prvi izziv na trgu dela (Irena Vovk) – 28/32/por
PRAVičnO: Je 143. člen ZUJF v skladu z Ustavo in EKČP? (Ciril 

Ribičič) – 28/33/č
Pravni interes pobudnika in dopis ZPIZ – 29-30/23/sp
Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike – 29-30/II/erar
Ali lahko obstaja d. o. o. brez lastnika? (Darko Krašovec) – 

31-32/14–16/č
Neplačevanje prispevkov za socialno varnost in sodna pristojnost 

(Samo Puppis) – 31-32/23–25/odm
Višina denarne pomoči za azilante (Špela Kunej) – 31-32/34-35/sp
Pokojninska reforma (Irena Vovk) – 33/32/por
Neveljaven sporazum o prenehanju delovnega razmerja – 34/II-III/pod
Mlada generacija – izgubljena generacija? (Edita Turičnik) – 35/3/uv
Plača delovnega invalida po prerazporeditvi v skladu s predpisi o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Nataša Belopavlovič) 
– 35/18/vo

Vnovična vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 
nepoklicni župan – 35/19-20/sp

Pravica do nadomestila med brezposelnostjo za direktorja podjetja – 
36/III/pod

Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe po četrti alineji 
prvega odstavka 88. člena ZDR (Nataša Belopavlovič) –  
38/21/vo

Pravice iz obveznega zavarovanja – smrt stranke – nepodedljive 
pravice – 39-40/29-30/sp

Cilji predloga ZPIZ-2 (Maja Orlić) – 39-40/37/por
Mačkova očeta (Jože Mencinger) – 39-40/42/č
Finančna in gospodarska kriza kot motivator sprememb pravne 

ureditve (Irena Vovk) – 41-42/20-21/por
Delovno in socialno pravo na razpotju (Nana Weber) – 43/19/por
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika (Luigi Varanelli) – 

44/18/vo
Zavarovanje osebe z dvojnim statusom (statusom delavca in statusom 

podjetnika) (Nataša Belopavlovič) – 44/18-19/vo
Plačevanje davčnih obveznosti za delavca iz Slovenije – 45/I-II/erar
Soglasna politična podpora (Irena Vovk) – 45/32/por
Dodatek za nego otroka z Aspergerjevim sindromom (Jožica Ficko) 

– 46/20/vo
Skrajšanje odpovednega roka (Nataša Belopavlovič) – 47/18/vo
Prenehanje pravice do družinske pokojnine – ugotovitvena odločba – 

meje pravnomočnosti – 47/21-22/sp
Obdavčitev evropske pokojnine – 47/III/erar
Pokojninska reforma je nujna (Nana Weber) – 47/29/por
3 krat 26.000 (Jože Mencinger) – 47/34/č
Do večje učinkovitosti delovnega prava z večjo vlogo inšpekcije dela 

(Polonca Končar) – 48/3/uv
Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko (Nana Weber) –  

48/20-21/sp
Priznanje pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti – 

49-50/27/mo
Spletni smerokaz: ZZZS (Irena Vovk) – 49-50/46/prik

Sodišče Bosne in Hercegovine
Slovenskega državljana obsodili za hudodelstvo zoper človečnost v 

Srebrenici (Sabina Zgaga) – 44/27-28/sp

Sodišče Evropske unije
Pravica državljanov EU do stalnega prebivališča v državi gostiteljici – 

nekaj dilem in odgovorov (Zoran Skubic) – 1/23-24/sp
Stroški zunajbolnišničnega zdravljenja v drugi državi članici – 

dopustne omejitve povračila po pravu EU (Zoran Skubic) –  
2/25-26/sp

Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako 
(Katarina Vatovec) – 2/26-27/sp

Na poti k prenovi Dublinske uredbe (Katarina Vatovec) – 2/27-28/sp
Sodno pravo Evropske unije (Rajko Knez) – 3/30-31/prik
Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po 

praksi Sodišča EU (Aleksij Mužina in Marko Žvipelj) – 4/II–V/pril
Določba o minimalnem letnem dopustu iz Direktive 2003/88/ES ima 

neposredni učinek (Katarina Vatovec) – 4/27-28/sp
Je sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas 

dopustno? (Katarina Vatovec) – 5/25-26/sp
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Targeted Killings and International Law: With Special Regard to 
Human Rights and International Humanitarian Law (Irena Vovk) 
– 5/30/prik

Za objavo imen sodnikov v objavljenih sodbah (Blaž Mrva) –  
6-7/21-22/č

Sodno varstvo – loterija? (1.) (Nevenka Šorli) – 6-7/23-24/č
Kolektivni socialni spori (Urška Grm in Jaka Slokan) – 6-7/II–VII/pril
Sodstvo je v dobri kondiciji (Irena Vovk) – 6-7/35-36/por
Sodno varstvo – vse pogosteje tudi farsa (2.) (Nevenka Šorli) – 

8/14–16/č
Nedopustnost citiranja iz konteksta iztrganih delov obrazložitve sodnih 

odločb v strokovnih člankih (Nada Mitrović) – 8/16-17/odm
Država kot Shylock (Dragan Petrovec) – 9/3/uv
Dolžina citata v članku? – Ne! (Nevenka Šorli) – 9/19/odm
Kdo je tu nor? (Vesna Bergant Rakočević) – 10/7-8/odm
Sodišče kot bančni servis? (Janč Ljubimski) – 10/8–10/č
Prvi odzivi prakse na elektronsko poslovanje v postopkih izvršbe 

(Špela Cirer) – 10/16/č
Sapienti sat (Nina Betetto) – 11/3/uv
Vračilo sodne takse (Jasna Murgel in Nana Weber) – 11/6–8/č
Družinski zakonik – o čem vse odločamo? (Lan Vošnjak) –  

11/12–14/č
O odzivih na Shylocka (Dragan Petrovec) – 11/14/odm
Sodniško pripravništvo – 11/20/sp
Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev (Aleš Galič) 

– 11/II–VII/pril
Nepremičninska izvršba – učinkovito izvršilno sredstvo ali zgolj 

neučinkovita grožnja? (Dragica Wedam Lukić) – 11/VII-VIII/pril
So honorarni sodniki (še) sodniki? (Zoran Skubic) – 11/23-24/sp
Novela ZVPSBNO-B (Irena Vovk) – 11/32/por
PRAVičnO: Slovenija pred ESČP (Ciril Ribičič) – 11/33/č
Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse 

(Primož Feguš) – 12/9–11/č
Ali je prav, da varovanje interesov upnika nima nobene omejitve? 

(Nataša Bratož) – 12/19/odm
Ogledalo: kdo je tu nor? (Boštjan Rejc) – 13/9-10/odm
Večja pooblastila izvršiteljev za učinkovitejšo izvršbo (Vanja Žgur) – 

13/11-12/č
Tožbeni zahtevek in dosojanje prikrajšanj pri plači (Srečko Lavrenčič) 

– 14/17-18/č
Ali je za izračun bruto ali neto prikrajšanja res potreben strokovnjak 

ali izvedenec (Jernej Podlipnik) – 15/15/odm
Še o sodni prodaji nepremičnine za poplačilo bagatelnega dolga 

(Marta Dominika Jelačin) – 16-17/13-14/odm
Reševanje sporov med operaterji in uporabniki elektronskih 

komunikacij (Mark Pohar) – 16-17/15-16/odm
PRAVičnO: Pozitivni aktivizem (Ciril Ribičič) – 16-17/41/č
Zadovoljstvo tudi ob neuspešni mediaciji (Nana Weber in Gregor 

Jenko) – 18/14–16/č
Predlog ZVPSBNO-B (Irena Vovk) – 18/32/por
Z obrobja postave: Samopostrežba prava (Tomaž Pavčnik) – 19/33/č
Zgodba o neki sodni farsi je zdaj končana (Marta Dominika Jelačin) 

– 20/12-13/č
Ad hoc: Svoboda (za)govora – dolžnost poslušanja? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 20/33/č
Kolektivno varstvo v EU (Ana Vlahek) – 21/16-17/č
Paradoksi: Vzpon ekstremizma (Aleš Završnik) – 21/45/č
Avtomat COVL – sodni espresso pregrenkega okusa (Janč Ljubimski) 

– 23/6–9/č
Razveljavitev sankcije za izostanek z naroka – 23/18-19/sp
Sodišče mora zagotavljati videz nepristranskosti (Aleš Velkaverh) – 

23/22-23/sp
Kaj narediti, ko delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost 

(Darko Krašovec) – 24-25/12-13/č
Zahteva za znižanje kupnine pri prodajni pogodbi po OZ in ZVPot 

(Luka Bernard) – 24-25/14-15/č
Erotična varnost v hramu pravice (Zoran Hajtnik) – 24-25/25-26/č
Zunajknjižno priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah 

(Vladimir Horvat) – 24-25/II–VIII/pril
Dodelitev brezplačne pravne pomoči – pristojnost predsednika 

sodišča – 24-25/29/sp
Nedovoljeni pogoji v potrošniških kreditnih pogodbah po pravu EU 

in nedopustne pristojnosti sodišč držav članic (Zoran Skubic) – 
24-25/35/sp

Zvočno snemanje (Irena Vovk) – 26/32/por
Alibi lastnika vozila (Hinko Jenull) – 27/6–9/č
Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči (Nana Weber) – 

27/27/sp
Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions – A 

Comparison of Theory and Practice (Irena Vovk) – 28/30/prik
Skladnost sklepov o izvršbi COVL z minimalnimi standardi Uredbe o 

evropskem izvršilnem naslovu (Andrej Ekart) – 29-30/6–8/č

Prepoved odbitka vstopnega DDV ob sodelovanju kupca pri goljufiji 
ali zlorabi (Jernej Podlipnik) – 35/25-26/sp

Dopustnost uporabe nacionalnega prava pri pridobivanju dokazov v 
drugi državi članici (Judita Dolžan) – 36/28-29/sp

(Ne)izvršitev evropskega naloga za prijetje – meje diskrecije držav 
članic (Zoran Skubic) – 36/29-30/sp

Ustrezna pravna podlaga za sprejetje omejevalnih ukrepov (Katarina 
Vatovec) – 37/26-27/sp

In vino (realiter) veritas? (Zoran Skubic) – 38/25-26/sp
Podrobneje o vzdrževanih članih »razširjene« družine (Katarina 

Vatovec) – 38/26-27/sp
S spremembami Statuta Sodišča EU do večje učinkovitosti (Matija 

Vidmar) – 39-40/23-24/č
Veroizpoved kot razlog za preganjanje (Katarina Vatovec) – 

39-40/35/sp
S prenovljenim Poslovnikom Sodišča EU do hitrega in učinkovitejšega 

reševanja zadev (Matija Vidmar) – 41-42/13-14/č
Konec agresivnih prodajnih praks? (Zoran Skubic) – 41-42/28/sp
Zadeva Pelati: v prid katere stranke je odločilo Sodišče EU? (Petra 

Weingerl) – 41-42/29-30/sp
Za večji vpliv Slovenije pri sodnem ustvarjanju prava EU (Maja Brkan) 

– 43/3/uv
Kdaj so letalski potniki upravičeni do odškodnine zaradi zavrnitve 

vkrcanja? (Katarina Vatovec) – 43/26-27/sp
Potrjeno – odškodnina tudi zaradi velike zamude leta (Katarina 

Vatovec) – 44/22-23/sp
Elementi neodvisnosti nadzornih organov za varstvo osebnih 

podatkov(Polona Tepina) – 44/23-24/sp
Dokončni »Ne!« prisilnemu upokojevanju sodnikov? (Zoran Skubic) – 

45/26-27/sp
Pristojnost glede zavrnitve izvršitve zamudne sodbe države članice 

izvora zaradi javnega reda (Judita Dolžan) – 46/25-26/sp
Sodišče EU med pravom, ekonomijo in politiko (Petra Weingerl) – 

46/26-27/sp
Razvoj koncepta prepovedi zlorabe pravic v sodni praksi Sodišča EU 

(Lara Grušovnik) – 47/12–14/č
Meddržavni spor pred luksemburškim Sodiščem (Katarina Vatovec) – 

47/25-26/sp
Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko (Nana Weber) –  

48/20-21/sp
Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih 

naročil/koncesij (Aleksij Mužina) – 48/21-22/sp
Ko Komisija potrka na domače sodne duri (Zoran Skubic) –  

48/22-23/sp
Ob šestdesetletnici Sodišča EU (Petra Weingerl) – 49-50/14-15/č
Zapletena pota pridobivanja dovoljenja za prebivanje (Katarina 

Vatovec) – 49-50/29/sp
Enako obravnavanje varovanih kategorij presežnih delavcev? (Zoran 

Skubic) – 49-50/30/sp

Sodišče za uslužbence Evropske unije 
S spremembami Statuta Sodišča EU do večje učinkovitosti (Matija 

Vidmar) – 39-40/23-24/č

sodni register
Izbrisi pravnih oseb iz sodnega registra – pravna ustvarjalnost ali 

napaka? (Šime Ivanjko) – 2/II–VIII/pril
Omejitve zastopniških upravičenj v gospodarskih družbah s 

poudarkom na d. o. o. (Miha Kerin) – 6-7/8–11/č
Viag(ua)ra kot znamka Skupnosti (Zoran Skubic) – 6-7/30/sp
Je globalni dogovor o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 

letalstvu sploh še mogoč? (Katarina Vatovec) – 6-7/31-32/sp
Izbris iz sodnega registra brez likvidacije – 26/18/sp

sodstvo
glej tudi ustavno sodstvo
Sodišče in ocenjevanje dokazov v civilnem postopku (Luigi Varanelli) 

– 2/6–8/č
Pomen obdolženčevega kesanja v kazenskem postopku (Saša Kmet) 

– 2/11–13/č
Odprto pismo Sabini Vrčon, sodnici Višjega sodišča v Kopru (Ana 

Jug) – 2/28/zap
Sodno pravo Evropske unije (Rajko Knez) – 3/30-31/prik
Človekovo dostojanstvo v izvršbi – omejitev izvršbe glede prejemkov 

iz delovnega razmerja (Janč Ljubimski) – 4/7–9/odm
Možnosti stranke v primeru pristranskosti sodnika (Urška Grm) – 

4/10–12/č
Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja (Marjetka Urbančič) – 5/II–VIII/pril
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sovražni govor
Kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom? (Matevž 

Krivic) – 1/6-7/odm
Veliko bi jih pisalo, malokdo bi utemeljeval (Zdenka Čebašek - 

Travnik) – 1/7/odm
Še o sovražnem govoru – dekriminalizirajmo ga! (Jernej Rovšek) – 

2/13–15/odm
Državljani v trenirkah in sovražni govor (Rok Čeferin) – 3/14-15/odm
Ustavnopravno nedorečeno javno izražanje o javnem izražanju 

(Andraž Teršek) – 13/13–15/odm
Je homofobija sovražni govor? (Andraž Teršek) – 14/26-27/sp
Pogled varuhinje človekovih pravic – opravljeno delo in izzivi za 

prihodnost (Zdenka Čebašek - Travnik) – 47/3/uv

splav
Težka obsodba proti pravici do splava nastrojene Poljske (Andreja 

Tratnik) – 45/23-24/sp

Splošno sodišče
S spremembami Statuta Sodišča EU do večje učinkovitosti (Matija 

Vidmar) – 39-40/23-24/č

Srbija
Za dolgove Ljubljanske banke do nekdanjih deviznih varčevalcev 

iz Hrvaške in BiH je odgovorna Slovenija (Aleš Velkaverh) – 
47/22–24/sp

standardi
Vsiljeni standardi (Sandi Kodrič) – 19/34/č
Vračanje evropskih doklad za ekološko kmetovanje v luči doktrine 

Omejc (Zoran Skubic) – 22/28-29/sp
Nižanje standardov tudi na področju azila (Špela Kunej) –  

35/16-17/č

statistika
Sodstvo je v dobri kondiciji (Irena Vovk) – 6-7/35-36/por
Spletni smerokaz: Statistični letopis (Irena Vovk) – 47/38/prik

stavka
Zakonitost stavke – razrešitev direktorja – 19/20/sp
In flagranti: Petrovič in Uroševič (Hinko Jenull) – 23/33/č

stečaj
glej insolvenčno pravo

stvarno pravo
glej tudi lastninska pravica, nepremičnine in zemljiška knjiga
Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava 

pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Jasna Hudej in 
Iztok Ščernjavič) – 3/II–VII/pril

Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah (Matjaž 
Tratnik) – 8/6–8/č

Fizična in civilna delitev solastnine – 11/20-21/sp
Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse 

(Primož Feguš) – 12/9–11/č
Odločanje etažnih lastnikov (Anita Dolinšek) – 12/12–14/č
Veljavnost ZTLR in SPZ glede gradnje na tujem svetu (Matjaž 

Tratnik) – 13/20/vo
Težavna dolgotrajnost postopkov (Nana Weber) – 16-17/36-37/por
Najemna pogodba za poslovni prostor v obliki neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa (Primož Feguš) – 19/13–15/č
Nepremičninsko pravo 2 (Janez Tekavc) – 20/31/prik
Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost 

(Nina Plavšak) – 22/II–VIII/pril
Špekulacije pri prometu z zemljišči v javni lastnini (Nana Weber) – 

23/27-28/por
Ali je računalniška aplikacija, ki podpira vlaganje elektronskih 

zemljiškoknjižnih predlogov, pravna norma? (Boris Fanin) – 
24-25/16-17/č

Zunajknjižno priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah 
(Vladimir Horvat) – 24-25/II–VIII/pril

Prenos uporabe neregistriranega znaka – 24-25/30–33/sp
Prenehanje zastavne pravice s prenehanjem zavarovane terjatve v 

stečaju (Tilen Tacol) – 26/14–17/odm
Sankcije v primeru kršitve predkupne pravice (Nadija Šuler) – 

29-30/15-16/č
Lastniku zemljišča ni treba tolerirati lova na njem (Andreja Tratnik) – 

29-30/36-37/sp

Posredovanje diagnoze sodniku zaradi izostanka z naroka – 
29-30/24/mo

Neplačevanje prispevkov za socialno varnost in sodna pristojnost 
(Samo Puppis) – 31-32/23–25/odm

Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo 
stranska vrata tudi v Sloveniji? (Janč Ljubimski) – 33/6–9/č

Dileme eventualnega naklepa (Matjaž Ambrož) – 33/II–VI/pril
Kontroverze »nepravnih« dejavnikov sojenja v kazenskem postopku 

(Saša Kmet) – 33/VI–VII/pril
Pristojnost nacionalnega sodišča v čezmejnem sporu zaradi kršitve 

evropskega patenta (Judita Dolžan) – 33/28/sp
Ad hoc: Jurist naj ne bo! (Vesna Bergant Rakočević) – 33/33/č
Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize (Senko 

Pličanič) – 34/3/uv
Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic 

(Eneja Drobež) – 34/12–14/č
Vzročnost v sodobni medicini (Luigi Varanelli) – 34/II–VIII/pril
Pravica potrošnika tožiti doma (Zoran Skubic) – 35/24/sp
Prepoved odbitka vstopnega DDV ob sodelovanju kupca pri goljufiji 

ali zlorabi (Jernej Podlipnik) – 35/25-26/sp
Upravičeni predlagatelji postopka za vzpostavitev etažne lastnine po 

ZVEtL (Urška Klakočar Zupančič) – 36/9-10/č
Pomen poplačila v postopku izvršbe za izterjavo upnikove denarne 

terjatve (Vid Pavlica) – 36/13-14/č
Postopek o prekrških z najnovejšo sodno prakso (Petra Čas in Nuša 

Orel) – 37/II–VIII/pril
Z obrobja postave: Obisk v kletnih vicah (Tomaž Pavčnik) – 37/33/č
Balkanski bojevnik in vrnitev v prejšnje stanje – 38/II-III/pod
VS med finalisti (Irena Vovk) – 38/32/por
Ad hoc: Kdor dela veter, naj žanje vihar (ali o kamenjanju in glagolu 

»spregledati«) (Vesna Bergant Rakočević) – 38/33/č
Kdo in zakaj se boji mediacije na sodišču? (Aleš Zalar) – 41-42/3/uv
Posebna in izredna revizija v skladu z ZGD-1 (Simon Žgavec) – 

41-42/6–9/č
Uporaba mednarodnega prava pred slovenskimi sodišči (Nana 

Weber) – 41-42/20/por
Kaznovanje zaradi žalitve sodišča in pravica do nepristranskega 

sojenja (Aleš Velkaverh) – 41-42/34-35/sp
Za večji vpliv Slovenije pri sodnem ustvarjanju prava EU (Maja Brkan) 

– 43/3/uv
Pravni postopki kot sredstvo politike (Nana Weber) – 43/16/por
ESČP potrdilo stališče slovenskih kazenskih sodišč (Andreja Tratnik) 

– 43/22–24/sp
Privid nepristranskosti? (Zoran Skubic) – 43/24-25/sp
Nagrada Vrhovnemu sodišču (Irena Vovk) – 43/32/por
Optimizacija mreže sodišč – varčujmo pri strukturah, ne kadrih 

(Matija Vidmar) – 44/6-7/č
O vplivu javne dostopnosti in zgradbe sodnih odločb na kvaliteto 

prava (Damjan Možina) – 45/6-7/č
Dokončni »Ne!« prisilnemu upokojevanju sodnikov? (Zoran Skubic) – 

45/26-27/sp
Ad hoc: NNNP ali nič človeškega mi ni tuje (Vesna Bergant 

Rakočević) – 45/33/č
Sodstvo med vse bolj nepregledno zakonodajo (Branko Masleša) – 

46/3/uv
Sodišču pridružena mediacija (Irena Vovk) – 46/32/por
Kako v kazenskem postopku vrednotiti dokaze, ki so bili pridobljeni v 

tujini (Katja Šugman Stubbs) – 47/II–VIII/pril
Ob rob konvenciji ameriških federalistov (Jan Zobec) – 47/28-29/por
PRAVičnO: Demokratične varovalke (Ciril Ribičič) – 47/33/č
Odvetniki podpiramo obstoj in nadaljnji razvoj sodišču pridruženih 

mediacij (Zoran Hajtnik) – 48/12-13/č
Ustavnega sodnika srd in očaranost (Dragan Petrovec) – 48/30/odm
Precedenčni učinek sodnih odločb pri pravnem utemeljevanju (Tomaž 

Pavčnik) – 48/31/prik
Trn v peti (Irena Vovk) – 48/32/por
(Po)učno leto (Vesna Bergant Rakočević) – 49-50/3/uv
Dobre prakse v sodstvu (Irena Vovk) – 49-50/35/por
Z obrobja postave: Paradoks krika k pravni državi (Tomaž Pavčnik) 

– 49-50/41/č

solidarnost
Davčna ureditev prejemkov prostovoljcev sledi ureditvi prostovoljnega 

dela – 36/I-III/pod

solidarnostna pomoč
Izplačilo solidarnostne pomoči v primeru požara (Nataša Belopavlovič) 

– 34/22/vo
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Dejavnosti smučanja v osnovnih šolah (Luka Rejc) – 11/17–19/č
Dopustnost ukrepov proti zamujanju k pouku (Sodelavka PP) – 

14/22/vo
Brezplačen prevoz učencev – 16-17/28/mo
Življenjski trak kot domača naloga v osnovni šoli – 19/24/mo
Dobava šolskih malic srednji šoli in DDV – 20/II/ erar
Pisno preverjanje znanja osnovnošolcev (sodelavka PP) – 21/35/vo
Zagotavljanje varnosti učitelja (Sodelavka PP) – 22/23/vo
Z obrobja postave: Rastejo trave in misli (Tomaž Pavčnik) – 

24-25/41/č
Uspešen zaključek šolskega leta (Sodelavka PP) – 26/18/vo
Povračilo stroškov prevoza za učenca s posebnimi potrebami 

(sodelavka PP) – 27/17/vo
In kje je ostal sodnik? (Stane Vlaj) – 29-30/3/uv
E-redovalnica in e-dnevnik (Sodelavka PP) – 31-32/25/vo
Uporaba spletne aplikacije eAsistent – 31-32/28/mo
Odpoved šolske prehrane ena od oblik nasilja nad otrokom – 

31-32/30/mo
Uporaba seta za prvo pomoč (sodelavka PP) – 35/18/vo
Oblikovanje oddelkov v osnovni šoli (Sodelavka PP) – 36/21/vo
Izterjava neporavnanih dolgov za šolsko prehrano (Sodelavka PP) – 

37/20/vo
Videonadzor telovadnice – 48/19/mo
»V začetku je bilo dejanje« (Marijan Pavčnik) – 49-50/13/č
Plačilo razlike v plači učitelju – povečan obseg dela –  

49-50/25–28/sp

Španija
Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP (Nana Weber) – 

22/27/sp

šport
Testiranje dijakov za športnovzgojni karton – 4/22/mo
Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo? (Jure 

Levovnik) – 10/27/sp
Dejavnosti smučanja v osnovnih šolah (Luka Rejc) – 11/17–19/č
Nasilje in samovolja v nogometu pogojno dopustna? (Sladjana Ješić) 

– 13/18-19/č
Uporaba telovadnice za plačilo ali brezplačno ter DDV – 13/I/erar
International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events 

(Irena Vovk) – 20/31/prik
Izvajanje tretjega odstavka 17. člena mednarodnih pogodb o 

izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka – 24-25/III-IV/erar
Ad hoc: Neumnost – slovenski nacionalni šport (Vesna Bergant 

Rakočević) – 26/33/č
Spletni smerokaz: Olimpijske igre (Irena Vovk) – 28/38/prik
Rasizem v nogometu – kaj nam lahko pove primer Terry (Vesna 

Bergant Rakočević) – 29-30/13-14/č
Prve OI na družbenih omrežjih (Blaž Bolcar) – 31-32/37/por
Osebno sponzorstvo in endorsement (Blaž Bolcar) – 34/19-20/č
Merila in višina odškodnine po 118. členu ZDR v primeru športnega 

delavca (Urška Gliha) – 38/19-20/č
A Guide to the World Anti-Doping Code – A Fight for the Spirit of 

Sport (Irena Vovk) – 47/30/prik

študenti
Obisk institucij EU (Filip Dougan) – 8/28/por
Prav(n)a rešitev (Urša Horvat in Adriana Glažar) – 12/32/por
IV. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (Jelena 

Malnar) – 13/28/por
Kako ozdraviti družbeno (j)etiko? (Marko Pavliha) – 14/3/uv
Po poteh demokracije, pravne države in varstva človekovih pravic 

(Nejc Brezovar) – 15/29/por
Ekipa PF Univerza v Ljubljani znova med najboljšimi (Vasilka Sancin) 

– 15/30/por
Nagrajenci ob dnevu PF Univerze v Ljubljani – 18/28/por
Osebni podatki lektorja diplomske naloge – 23/21/mo
Kako študirati pravo? (Matjaž Ambrož) – 24-25/39/prik
Bolonjska setev (Marijan Pavčnik) – 26/6-7/č
Upravičenost pogojevanja financiranja visokošolskega izobraževanja v 

tujini (Katarina Vatovec) – 28/25-26/sp
Ad hoc: Jurist naj ne bo! (Vesna Bergant Rakočević) – 33/33/č
Postopek opravljanja preizkusa posebne nadarjenosti lahko zbuja 

dvom v nepristranskost – 45/21/mo
»V začetku je bilo dejanje« (Marijan Pavčnik) – 49-50/13/č

Švedska
Je homofobija sovražni govor? (Andraž Teršek) – 14/26-27/sp
Občutljivi podatki univerzitetnega raziskovalnega projekta so javno 

dostopen dokument (Andreja Tratnik) – 23/23-24/sp

Ničnost pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice – varstvo pravic 
etažnih lastnikov – 33/23–27/sp

Služnostna pravica v korist sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja z električno energijo (Matjaž Tratnik) – 34/22-23/vo

Vlaganja v nepremičnino iz posebnih sredstev po razpadu zakonske 
zveze – 37/22–25/sp

Razlike med pogodbeno in zakonito predkupno pravico (Nadija Šuler) 
– 38/13-14/č

Neposestna zastavna pravica na premičninah, 1. del (Matjaž Tratnik) 
– 39-40/II–VIII/pril

Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom – pomen vknjižbe – 
začetek učinkovanja prenosa lastninske pravice –  
39-40/30–32/sp

Neposestna zastavna pravica na premičninah, 2. del (Matjaž Tratnik) 
– 41-42/II–VIII/pril

Razmerja pri etažni lastnini, nastali pred uveljavitvijo SPZ (t. i. 
dejanska etažna lastnina) (Jure Debevec) – 43/9–12/č

Obseg in omejitve izvršbe – 44/II-III/pod
Nova meja med nepremičninama A in B v lasti različnih lastnikov 

(Matjaž Tratnik) – 45/16–18/vo

Svet Evropske unije
Spletni smerokaz: Svet EU (Irena Vovk) – 37/38/prik

svoboda izražanja
Kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom? (Matevž 

Krivic) – 1/6-7/odm
Veliko bi jih pisalo, malokdo bi utemeljeval (Zdenka Čebašek - 

Travnik) – 1/7/odm
Uresničevanje svobode izražanja in varstva zasebnosti skozi prizmo 

delovanja spletnih iskalnikov (Polona Tepina) – 20/10-11/č
Ad hoc: Svoboda (za)govora – dolžnost poslušanja? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 20/33/č
Umazano perilo na madžarskem hramu demokracije (Andreja Tratnik) 

– 31-32/35-36/sp
Neutemeljena prepoved televizijskega intervjuja z zapornico (Andreja 

Tratnik) – 35/22-23/sp
Veroizpoved kot razlog za preganjanje (Katarina Vatovec) – 

39-40/35/sp
Holokavst na vašem krožniku (Andreja Tratnik) – 49-50/33-34/sp

Š
šikaniranje (na delovnem mestu)

glej mobing

škoda
glej tudi odgovornost
Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja (Marjetka Urbančič) – 5/II–VIII/pril
Sklepčnost tožbe – dokazi – izvedensko mnenje, pridobljeno pred 

pravdo – 8/23-24/sp
Zgodba o neki sodni farsi je zdaj končana (Marta Dominika Jelačin) 

– 20/12-13/č
Različni vidiki mobinga v javni upravi (Ljubica Šalinger) –  

20/II–VII/pril
Pomen pojasnilne dolžnosti v praksi (Jaša Močnik) – 23/16-17/č
Pravica do denarne odškodnine zaradi kršitev osebnostnih pravic 

svojcev z nedovoljeno objavo fotografije (Judita Dolžan) –  
27/22-23/sp

Pridobivanje osebnih podatkov od Inšpektorata za delo –  
29-30/25/mo

Odškodninska odgovornost države – izbris iz registra stalnega 
prebivalstva – povrnitev škode – zastaranje odškodninske terjatve 
– 45/19–23/sp

Neposredna odškodninska odgovornost – državni tožilec – sodnik – 
46/20–23/sp

šolstvo
glej tudi študenti
Izmenjava osebnih podatkov med osnovno šolo in svetovalnim 

centrom (Sodelavka PP) – 2/19/vo
Testiranje dijakov za športnovzgojni karton – 4/22/mo
Ko ustavnosodna praksa slovenskega Ustavnega sodišča nasprotuje 

rationibus decidendi ESČP (Simon Umek) – 5/17–19/č
Law, Religious Freedoms and Education in Europe (Irena Vovk) – 

6-7/39/prik
Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji 

(Aleš Novak) – 8/11–13/odm
Država ni Shylock (Janez Tekavc) – 10/6-7/odm
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Navzočnost državnega tožilca na glavni obravnavi – prikriti 
preiskovalni ukrepi – delovanje v pravnem prometu – izločitev 
dokazov – 31-32/27–31/sp

Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize (Senko 
Pličanič) – 34/3/uv

Ne tožilska, policijska preiskava? (Primož Gorkič) – 34/31/prik
Neposredna odškodninska odgovornost – državni tožilec – sodnik – 

46/20–23/sp

transportno pravo
glej prevozno pravo

trg finančnih instrumentov
glej gospodarsko pravo in vrednostni papirji

trgovina z ljudmi
Spletni smerokaz: Telesnica – blago vseh barv (Irena Vovk) –  

11/38/prik
Transnational Crime and Human Rights – Responses to Human 

Trafficking in the Greater Mekong Subregion (Irena Vovk) – 
19/30/prik

trgovinsko pravo
Global Sales and Contract Law (Irena Vovk) – 1/30/prik

trošarine
Spremenjena višina trošarine za cigarete – 45/II/erar

trženje
Podaljševanje jubilejne prodajne akcije kot nelojalna konkurenca 

(Judita Dolžan) – 1/26-27/sp
Na planincah, auf der Alm ali sur les alpages – koga dejansko 

zavajamo in koga ščitimo? (Janja Hojnik) – 15/6–8/č
Nelojalno oglaševanje na Googlu: kje tožiti? (Zoran Skubic) –  

18/24-25/sp
Boniteta za uporabo osebnega vozila za privatne namene in 

reklamiranje – 22/III/erar
Centralni register psov – 22/24-25/mo
Zadeva HIT: slovensko izvozno usmerjeno igralništvo naletelo na čer 

(Janja Hojnik) – 29-30/28-29/sp
Raziskave in neposredno trženje po elektronski pošti –  

31-32/28-29/mo
Osebno sponzorstvo in endorsement (Blaž Bolcar) – 34/19-20/č
Konec agresivnih prodajnih praks? (Zoran Skubic) – 41-42/28/sp

tujci
Pravne dileme na področju zaposlovanja tujcev v državni upravi 

(Robert Klun) – 4/15-16/odm
Izgon tujca lahko pomeni kršitev 6. člena EKČP (Katarina Vatovec) – 

5/24-25/sp
Povrnitev stroškov tujega »korespondenčnega« odvetnika (Judita 

Dolžan) – 6-7/34-35/sp
Problematika odločb Policije o vračanju tujcev (Polonca Kovač in 

Marjetka Gradišnik) – 18/12–14/č
In favorem rezidentov za daljši čas: višina upravne takse in pridobitev 

socialne pomoči (Katarina Vatovec) – 20/25–27/sp
Obdavčitev plovil tujcev – 24-25/IV/erar
Spletni smerokaz: Ministrstvo za zunanje zadeve – informacija za 

popotnike (Irena Vovk) – 24-25/46/prik
Kako se Upravno sodišče nedopustno izmika sojenju (Matevž Krivic) 

– 49-50/8-9/č

Turčija
O enakosti orožij in razpoložljivosti pravic (Andreja Tratnik) –  

28/29/sp
Pristop Turčije h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku –  

47/IV/erar

tvegan kapital
Konkurenčnost prepovedana (Jure Mikuž) – 20/34/č

U
upokojitev

Stanovanjsko premoženje kot vir za četrti pokojninski steber (Sandi 
Kodrič) – 1/11-12/č

Podedljivost pokojnine – stranka v upravnem postopku – 8/21/sp
Pridobivanje podatkov o izpolnitvi pogojev za upokojitev – 8/22/mo

Švica
Povrnitev stroškov tujega »korespondenčnega« odvetnika (Judita 

Dolžan) – 6-7/34-35/sp
Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka (Nana Weber) – 18/23/sp
Obveznost plačila davkov v Sloveniji od dohodkov iz zaposlitve v 

tujini – 22/II-III/erar
Izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o uvedbi sankcij mora 

spoštovati EKČP (Katarina Vatovec) – 36/26-27/sp

T
takse

Vračilo sodne takse (Jasna Murgel in Nana Weber) – 11/6–8/č
In favorem rezidentov za daljši čas: višina upravne takse in pridobitev 

socialne pomoči (Katarina Vatovec) – 20/25–27/sp

telekomunikacije
Ogledalo: kdo je tu nor? (Boštjan Rejc) – 13/9-10/odm
Reševanje sporov med operaterji in uporabniki elektronskih 

komunikacij (Mark Pohar) – 16-17/15-16/odm
Spletni smerokaz: TiS – Telefonski imenik Slovenije (Irena Vovk) – 

16-17/46/prik
Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji –  

27/II-III/erar
Združljivost slovenskega sistema obveznega kolektivnega upravljanja 

malih pravic z evropskim pravom (Eneja Drobež) – 28/II–VII/pril
Omrežna nevtralnost (Mark Pohar) – 31-32/9–11/č
Spremembe ZDavP-2 predvidevajo tudi poseg v delovanje registrskih 

blagajn – 31-32/I-II/pod
Snemanje telefonskih pogovorov in radijskih zvez – 35/21/mo
Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 – 35/II-III/erar
Seznanitev z lastnimi osebni podatki – 37/25/mo
Ali postaja Slovenija policijska država? (Nataša Pirc Musar) – 

39-40/16-17/č
Prekrivanje telefonskih številk v izpiskih klicev – 39-40/31/mo
Izpis klicanih številk na razčlenjenem računu – 44/21/mo
Novi Zakon o elektronskih komunikacijah – po domače začinjen 

regulativni okvir EU (Boštjan Makarovič) – 45/8–10/č

teorija prava
Teorija prava, četrta izdaja (Tilen Štajnpihler) – 5/30-31/prik
Tembatsu – druga od suhih krav (Albin Igličar) – 16-17/38-39/prik
Ustavni pluralizem v EU in Sloveniji (Matej Avbelj) – 21/6–8/č
Evolutivna teorija razvoja prava (Tilen Štajnpihler) – 36/31/prik
Naravno pravo in postmoderni čas (Matej Avbelj) – 45/28-29/por

terminologija
glej jezik

terorizem
Izgon tujca lahko pomeni kršitev 6. člena EKČP (Katarina Vatovec) – 

5/24-25/sp
Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency (Irena Vovk) 

– 26/30/prik
Izročitev osumljenih terorizma ZDA je dopustna (Katarina Vatovec) – 

29-30/35-36/sp
Dopustnost posredovanja oboroženih sil v primeru terorističnega 

napada (Judita Dolžan) – 35/23/sp
Ustrezna pravna podlaga za sprejetje omejevalnih ukrepov (Katarina 

Vatovec) – 37/26-27/sp

tožilstvo
Zakaj državno tožilstvo ne sme biti pod notranjim ministrstvom 

(Zvonko Fišer) – 4/3/uv
Podreditev tožilstva? (Irena Vovk) – 4/32/por
Ali ni neodvisnost sodišč sama sebi namen, če je eno stopnjo pred 

tem selekcija zadev podvržena odvisnosti? (Andrej Ferlinc) –  
5/6-7/č

V ustavno presojo (Irena Vovk) – 8/32/por
Specializirane preiskovalne skupine v praksi (Miran Deželak) – 

14/15–17/č
Preiskavo (hišno in osebno) odredi sodišče na pisni predlog 

(upravičenega) tožilca (Nina Jerala) – 16-17/ VI–VIII/pril
Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije (Ciril Ribičič in Dragica 

Wedam Lukić) – 26/28/por
Manj ovadb (Irena Vovk) – 27/32/por
O enakosti orožij in razpoložljivosti pravic (Andreja Tratnik) –  

28/29/sp
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V iskanju domačih Eichmannov (Aleš Završnik) – 1/28-29/prik
Sankcije po pravu EU (še) nimajo narave kazenskih sankcij (Zoran 

Skubic) – 23/25-26/sp
Aktualna vprašanja upravnega prava (Maja Orlić) – 41-42/17-18/por

upravno procesno pravo
glej upravni postopek in upravni spor

Upravno sodišče Republike Slovenije
Test javnega interesa lahko odpira tudi informacije o javnih sredstvih 

(Jasna Rupnik) – 23/14–16/č
Vezanost uprave na odločbe upravnega sodstva (Mitja Šuligoj) – 

46/6-7/č
Kako se Upravno sodišče nedopustno izmika sojenju (Matevž Krivic) 

– 49-50/8-9/č

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Spletni smerokaz: UMAR (Irena Vovk) – 38/38/prik

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
Kdaj priglasiti, to je zdaj vprašanje (Tanja Bratina in Aleksandra Mitić) 

– 9/II–VIII/pril

urejanje prostora
Spreminjanje prostorskih aktov – 1/20/sp
Neustavno stanje na kategoriziranih občinskih cestah (Matjaž 

Debelak) – 5/9–11/č
Sodno varstvo – loterija? (1.) (Nevenka Šorli) – 6-7/23-24/č
Sodno varstvo – vse pogosteje tudi farsa (2.) (Nevenka Šorli) – 

8/14–16/č
Dolžina citata v članku? – Ne! (Nevenka Šorli) – 9/19/odm
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov – 9/21/sp
Gradbeno in uporabno dovoljenje (Matjaž Tratnik) – 18/30-31/prik
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti neprimerno 

normativno urejena (Nejc Zemljak) – 23/9–11/č
Pozitivna odločitev pri molku organa? Mogoče, a ne za 

okoljevarstvena soglasja (Adrijana Viler Kovačič) – 26/12–14/č
Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč – 28/22/sp
Vzdrževanje občinske ceste, ki poteka po zasebnem zemljišču (Matjaž 

Debelak) – 29-30/22-23/vo
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti (še vedno) 

neprimerno normativno urejena (Nejc Zemljak) – 31-32/13-14/č
Z obrobja postave: Črne gradnje ali črne zgodbe? (Tomaž Pavčnik) 

– 31-32/41/č
Prehranska varnost ali ZKZ (Andrej Hafner) – 36/15–17/odm
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 38/22/sp
Sprejem občinskih prostorskih aktov – 39-40/28/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 49-50/22/sp

ustavno pravo
glej tudi ustavno sodstvo
20 let Ustave (Gregor Kovačič) – 1/27-28/por
Ustava in dolžniška zavora (Igor Vuksanović) – 3/8–10/č
Zamudno oblikovanje vlade po volitvah (Matjaž Debelak) – 3/10-11/č
Možnosti stranke v primeru pristranskosti sodnika (Urška Grm) – 

4/10–12/č
Z obrobja postave: Posameznikova izhodišča kulturnih vrednot 

(Tomaž Pavčnik) – 8/33/č
Natečaj za ustavne spremembe? (Franc Grad) – 10/3/uv
Ustavnopravno nedorečeno javno izražanje o javnem izražanju 

(Andraž Teršek) – 13/13–15/odm
Državni svet RS – še vedno (ne)potreben ustavni organ? (Miloš 

Senčur) – 14/9-10/č
Kaj je narobe z »zlatim pravilom«? (Jože Mencinger) – 15/3/uv
Fiskalni pakt – večni prisilni jopič? (Igor Vuksanović) – 15/9-10/č
In flagranti: Zlato fiskalno pravilo (Hinko Jenull) – 18/33/č
Ustavnopravne posledice razpusta Državnega zbora (Matej Avbelj) – 

19/2/uv
Ustavno pravo 2012–2042 (Saša Zagorc in Samo Bardutzky) – 

19/28-29/por
Ustavni pluralizem v EU in Sloveniji (Matej Avbelj) – 21/6–8/č
Ustavna zapoved socialne države ni pravno nezavezujoča norma 

(Grega Strban) – 22/3/uv
PRAVičnO: Državni svet ni ostanek preteklosti, temveč zametek 

prihodnosti (Ciril Ribičič) – 22/33/č
Za strokovno utemeljene spremembe referenduma in Državnega sveta 

(Matija Žgur) – 23/29/por
Ustavni pluralizem v EU in onkraj nje (Janja Hojnik) – 23/30-31/prik
Ustavna sprememba glede oblikovanja vlade ne bo ničesar rešila 

(Franc Grad) – 24-25/6–9/č

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe (Nataša Belopavlovič) – 
9/21/vo

Varstvo plače starejših delavcev (Nataša Belopavlovič) – 11/19/vo
So honorarni sodniki (še) sodniki? (Zoran Skubic) – 11/23-24/sp
Pokojninska reforma – kdaj in zakaj (Nataša Belopavlovič) – 13/3/uv
Odločanje na prvi stopnji (tč. 1–4 129. člena ZUP) – spremenjena 

pravna podlaga – priznanje pravice do delne pokojnine 
samozaposlenim – 19/21–23/sp

Različni vidiki mobinga v javni upravi (Ljubica Šalinger) –  
20/II–VII/pril

»Prisilno upokojevanje« po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na 
podlagi spola in na podlagi starosti (Barbara Kresal) –  
23/II–VII/pril

Bolonjska setev (Marijan Pavčnik) – 26/6-7/č
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ravnatelju po določbah ZUJF 

(Nataša Belopavlovič) – 33/21/vo
Zdravstveno zavarovanje francoske upokojenke s stalnim 

prebivališčem v RS (Klemen Ganziti) – 33/21/vo
Pokojninska reforma (Irena Vovk) – 33/32/por
Cilji predloga ZPIZ-2 (Maja Orlić) – 39-40/37/por
Mačkova očeta (Jože Mencinger) – 39-40/42/č
Odpravnina ob upokojitvi po ZUJF (Nataša Belopavlovič) – 43/21/vo
Dokončni »Ne!« prisilnemu upokojevanju sodnikov? (Zoran Skubic) – 

45/26-27/sp
Obdavčitev evropske pokojnine – 47/III/erar
Pokojninska reforma je nujna (Nana Weber) – 47/29/por
Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko (Nana Weber) –  

48/20-21/sp
Enako obravnavanje varovanih kategorij presežnih delavcev? (Zoran 

Skubic) – 49-50/30/sp
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Prepolni zapori (Irena Vovk) – 31-32/40/por
Upoštevanje zdravstvenih težav pri oddaji urina za testiranje –  

33/27/mo

upravni postopek
Podedljivost pokojnine – stranka v upravnem postopku – 8/21/sp
Pridobivanje osebnih podatkov oškodovanca s strani kršitelja –  

8/22-23/mo
Contradictio in adiecto – regulacija »dereguliranega« postopka 

vrednotenja tujega izobraževanja? (Polonca Kovač) – 9/6–8/č
Posredovanje telefonske številke udeležencem v upravnem postopku 

– 11/22/mo
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku (Polona Kukovec) – 18/6–8/č
Problematika odločb Policije o vračanju tujcev (Polonca Kovač in 

Marjetka Gradišnik) – 18/12–14/č
Izvršljivost pred vročitvijo – tlakovec na poti v pekel neustavnosti 

(Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 19/6–8/č
Odločanje na prvi stopnji (tč. 1–4 129. člena ZUP) – spremenjena 

pravna podlaga – priznanje pravice do delne pokojnine 
samozaposlenim – 19/21–23/sp

Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 
postopku – drugič (Igor Vuksanović) – 20/6–8/odm

Razkritje podatkov na podlagi drugega odstavka 19. člena ZDavP-2 
– 22/IV/erar

Pravno varstvo prodajalca (ponudnika) pri prodaji kmetijskega 
zemljišča (Franci Krivec) – 23/12–14/č

Ponovna odmera pokojnine – obnova postopka – 27/18-19/sp
Ureditev fikcije vročitve kot fikcija pravne države (Jaka Pengov) – 

29-30/9-10/č
Od projekta do objekta hitreje? (Mirko Filipović) – 37/11-12/č
Upravo-procesne dileme o rabi ZUP, 2. del (Rajko Pirnat) –  

38/31/prik
Spletni smerokaz: Upravna svetovalnica (Irena Vovk) – 39-40/46/prik
Vezanost uprave na odločbe upravnega sodstva (Mitja Šuligoj) – 

46/6-7/č
Prenehanje pravice do družinske pokojnine – ugotovitvena odločba – 

meje pravnomočnosti – 47/21-22/sp
Kako do učinkovitejše inšpekcije dela (Damjan Mašera) – 48/6-7/č

upravni spor
Vezanost uprave na odločbe upravnega sodstva (Mitja Šuligoj) – 

46/6-7/č
Stranpoti politične diskrecije (Igor Vuksanović) – 49-50/11-12/č

upravno pravo
glej tudi javno dobro, lokalna samouprava, pravo varstva okolja, 

upravno procesno pravo in urejanje prostora
Pravica državljanov EU do stalnega prebivališča v državi gostiteljici – 

nekaj dilem in odgovorov (Zoran Skubic) – 1/23-24/sp
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Pooblastilo za vložitev tožbe ali pravnega sredstva – 38/22/sp
Sprejem občinskih prostorskih aktov – 39-40/28/sp
Izdajanje podatkov – fizične osebe – 41-42/24/sp
Imuniteta poslanca – 41-42/24/sp
Posmrtno ugotavljanje očetovstva – 43/21/sp
Ustava v stripu (Irena Vovk) – 44/31/prik
Razveljavitev kogentnega pogoja po ZJN-2 (Maja Potočnik) –  

45/10-11/č
Pravica zahtevati razpis referenduma – 45/19/sp
Državni svet in zadeve EU – 45/19/sp
Ob rob konvenciji ameriških federalistov (Jan Zobec9– 47/28-29/por
Ustavnega sodnika srd in očaranost (Dragan Petrovec) – 48/30/odm
Zavrženje ugovora zoper sklep o izvršbi – 49-50/21-22/sp
Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja – 

49-50/22/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 49-50/22/sp
Dvajset let Ustave RS – pomen ustavnosti in ustavna demokracija 

(Erik Kerševan) – 49-50/38-39/prik

Ustavno sodišče ZR Nemčije
Dopustnost posredovanja oboroženih sil v primeru terorističnega 

napada (Judita Dolžan) – 35/23/sp

ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
20 let Ustave (Gregor Kovačič) – 1/27-28/por
Izčrpanje pravnih sredstev v kazenskem postopku (Jasna Hudej) – 

16-17/II–VI/pril
Večina starejših zadev rešena (Irena Vovk) – 16-17/34-35/por
PRAVičnO: Pozitivni aktivizem (Ciril Ribičič) – 16-17/41/č
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku (Polona Kukovec) – 18/6–8/č
Dileme testa sorazmernosti (Helena Uršič) – 33/17-18/č
PRAVičnO: Spodkopavanje ustavnosti (Ciril Ribičič) – 35/33/č

V
varnost

Izdaja tajnih podatkov (Sabina Zgaga) – 1/14-15/č
Prevoz otrok s posebnimi potrebami (Sodelavka PP) – 1/18/vo
Postopek o prekršku – varnost cestnega prometa – razumen dvom o 

domnevanem dejstvu – 3/24-25/sp
Alkohol kot sekundarni vzrok najhujših prometnih nesreč v obdobju 

2001–2010 (Bogomil Brvar) – 9/14-15/č
Bo zdaj varovanje prireditev v diskotekah boljše? (Vida Kokalj) – 

14/6–8/č
Hramba dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu 

(Nataša Belopavlovič) – 15/20/vo
Vpliv kazenskih točk na varnost cestnega prometa (Bogomil Brvar) – 

20/16–19/č
Pravna varnost davčnih zavezancev bi morala biti višja (Jernej 

Podlipnik) – 21/40-41/por
Erotična varnost v hramu pravice (Zoran Hajtnik) – 24-25/25-26/č
Uporaba tehnologije GPS v domovih starejših – 24-25/30-313/mo
Ko se zdi, da tudi prometna varnost postaja posel (Rosana Lemut 

Strle) – 28/6–8/č
Detektivska dejavnost in zasebno varovanje (Anže Erbežnik) –  

28/30-31/prik
Spletni smerokaz: Očistimo gore (Irena Vovk) – 33/38/prik
Varnostni pregled za vsakogar (Andreja Tratnik) – 34/30/sp
Spletni smerokaz: Igrače (Irena Vovk) – 34/38/prik
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – bistvena kršitev 

določb kazenskega postopka – zavrnitev dokaznega predloga – 
36/22–25/sp

Za varno hrano (Irena Vovk) – 36/32/por
Paradoksi: Zbogom, orožje? (Aleš Završnik) – 39-40/41/č
ZPrCP-A ali koga skrbi za varnost na naših cestah (Suzana Gril) – 

44/12-13/č
Ad hoc: NNNP ali nič človeškega mi ni tuje (Vesna Bergant 

Rakočević) – 45/33/č

Varstveno sodišče (Združeno kraljestvo)
Kaj je v največjo korist osebe z anoreksijo? Prisilno hranjenje? 

(Katarina Vatovec) – 26/23-24/sp

varstvo konkurence
glej konkurenčno pravo

Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije (Ciril Ribičič in Dragica 
Wedam Lukić) – 26/28/por

O referendumu, Državnem svetu in spremembah Ustave (Drago Zajc) 
– 29-30/11–13/č

Ustavna reforma oblikovanja vlade (Maja Orlić) – 41-42/19/por
PRAVičnO: Porušeno ravnotežje? (Ciril Ribičič) – 41-42/41/č
Neskladnost Slovenskega državnega holdinga z Ustavo (Rajko Pirnat) 

– 43/6–9/č
Nekateri pomisleki v zvezi s predlogom novele ZASP (Eneja Drobež) 

– 43/13-14/č
SDH (Gašper Friškovec Iršič) – 44/32/por
Neposredna odškodninska odgovornost – državni tožilec – sodnik – 

46/20–23/sp
PRAVičnO: Demokratične varovalke (Ciril Ribičič) – 47/33/č

Ustavno sodišče Republike Avstrije
Konstitucionalizacija listine EU o temeljnih pravicah (Matej Avbelj) – 

19/26-27/sp

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Pobiranje, izterjava in nadzor nad plačevanjem prispevkov – 1/19/sp
Trajanje varščine po ZKP – 1/19/sp
Referendum o Družinskem zakoniku – 1/20/sp
Spreminjanje prostorskih aktov – 1/20/sp
Kaj je v glavah in prsih ustavnih sodnic in sodnikov? (Andraž Teršek) 

– 2/3/uv
Kršitev pravice do sodnega varstva – 2/19/sp
Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava 

pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Jasna Hudej in 
Iztok Ščernjavič) – 3/II–VII/pril

Predlagatelj postopka pred US – 5/19/sp
Ugotavljanje katastrskega dohodka – 5/19-20/sp
Spletni smerokaz: Ustavno sodišče Republike Slovenije (Irena Vovk) 

– 5/38/prik
Za objavo imen sodnikov v objavljenih sodbah (Blaž Mrva) –  

6-7/21-22/č
Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica? (Franci 

Krivec) – 6-7/24-25/odm
O pomenu vknjižbe lastninske pravice (Jasna Hudej in Iztok 

Ščernjavič) – 8/18/odm
Vzorčni postopek – 8/II-III/pod
V ustavno presojo (Irena Vovk) – 8/32/por
Uklonilni zapor končno na ustavnosodnem rešetu (Mojca M. 

Plesničar) – 9/12-13/č
Mesečni prispevek za RTVS – 9/21/sp
Sprejemanje občinskih prostorskih aktov – 9/21/sp
Sodniško pripravništvo – 11/20/sp
Odmera nagrade upravitelju v stečajnem postopku – 12/21-22/sp
Načelo zaupanja v pravo – 12/22/sp
IV. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava (Jelena 

Malnar) – 13/28/por
Sklepanje kolektivnih pogodb za javni sektor – 14/22-23/sp
Prepoved samopostrežnih avtomatov s hrano in pijačo – 15/21/sp
Sprejem zakonov po razpustu Državnega zbora – 16-17/26/sp
Vštevanje pripora in prejšnje kazni – 18/19/sp
Predlog ZVPSBNO-B (Irena Vovk) – 18/32/por
Ustavnopravne posledice razpusta Državnega zbora (Matej Avbelj) – 

19/2/uv
Podaljšanje pripora – 19/19/sp
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku – drugič (Igor Vuksanović) – 20/6–8/odm
Zgodba o neki sodni farsi je zdaj končana (Marta Dominika Jelačin) 

– 20/12-13/č
Odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisanih družb – 20/21/sp
(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov (Janez Tekavc) – 

22/13–15/č
Osnovna sposobnost ponudnika – preprečitev slabih poslovnih praks 

– 23/18/
Razveljavitev sankcije za izostanek z naroka – 23/18-19/sp
Dodelitev brezplačne pravne pomoči – pristojnost predsednika 

sodišča – 24-25/29/sp
Izbris iz sodnega registra brez likvidacije – 26/18/sp
Pravni interes župana – 27/17/sp
Upravičenci do pridobitve statusa – 27/17/sp
Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč – 28/22/sp
Fotokopija pisnega pooblastila – 28/22/sp
Izročitev obdolžencev in obsojencev – 29-30/23/sp
Pravni interes pobudnika in dopis ZPIZ – 29-30/23/sp
Dileme testa sorazmernosti (Helena Uršič) – 33/17-18/č
Odmera dohodnine – povprečenje – 36/22/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 38/22/sp
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Delo varuhinje človekovih pravic (Živa Cotič) – 10/32/por
O vprašanju obrezovanja malo drugače (Matija Žgur) –  

11/15-16/odm
Nošenje priponk z imenom in priimkom zdravstvenih delavcev v 

Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora 
Celje – 11/21/mo

Veliki zaostanki na MOP pri obravnavah pobud, vezanih na rabo 
vode – 13/21/mo

Težave pri urejanju zdravstvenega zavarovanja mladoletni osebi – 
15/23/mo

Pravica do vode (Gašper Adamič) – 16-17/22–24/č
Omejitev stikov otroka s priprtim očetom – 16-17/27/mo
Za nepravilno nameščeno vinjeto voznik plača kazen, kot da je ne bi 

imel – 20/22/mo
Za razkrivanje podrobnosti iz najožje osebne sfere otroka ni 

nobenega javnega interesa – 24-25/32/mo
Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji (Živa Cotič) 

– 27/29/por
Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji (Živa Cotič) 

– 27/29/por
Odpoved šolske prehrane ena od oblik nasilja nad otrokom – 

31-32/30/mo
Zloraba arhivskega gradiva – 31-32/30-31/mo
Zaporniku onemogočena prijava stalnega prebivališča – 33/26/mo
Upoštevanje zdravstvenih težav pri oddaji urina za testiranje –  

33/27/mo
Pacienti v Enoti za forenzično psihiatrijo brez bivanja na svežem 

zraku – 34/26/mo
Zavodi za prestajanje kazni zapora v Sloveniji nimajo primernih 

prostorov za zaprte osebe z gibalnimi omejitvami – 37/23/mo
Postopek opravljanja preizkusa posebne nadarjenosti lahko zbuja 

dvom v nepristranskost – 45/21/mo
Pogled varuhinje človekovih pravic – opravljeno delo in izzivi za 

prihodnost (Zdenka Čebašek - Travnik) – 47/3/uv
Priznanje pravice do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti – 

49-50/27/mo

Velika Britanija
Posredni dokaz – da ali ne? Da, ampak samo, če … (Andreja 

Tratnik) – 4/25-26/sp
Izgon tujca lahko pomeni kršitev 6. člena EKČP (Katarina Vatovec) – 

5/24-25/sp
PRAVičnO: Volilna pravica zapornikov (Ciril Ribičič) – 5/33/č
Kršitev pravice do svobode zaradi omejitve gibanja s policijskim 

kordonom? (Andreja Tratnik) – 16-17/29-30/sp
Izročitev osumljenih terorizma ZDA je dopustna (Katarina Vatovec) – 

29-30/35-36/sp
Prve OI na družbenih omrežjih (Blaž Bolcar) – 31-32/37/por
Nedelujoč sistem nedoločenih kazni (Andreja Tratnik) – 38/24-25/sp

vera
Z obrobja postave: Bog (Tomaž Pavčnik) – 2/33/č
Ko ustavnosodna praksa slovenskega Ustavnega sodišča nasprotuje 

rationibus decidendi ESČP (Simon Umek) – 5/17–19/č
Law, Religious Freedoms and Education in Europe (Irena Vovk) – 

6-7/39/prik
Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji 

(Aleš Novak) – 8/11–13/odm
Paradoksi: Sprava (Aleš Završnik) – 10/33/č
Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP (Nana Weber) – 

22/27/sp
Law, State and Religion in The New Europe – Debates and 

Dilemmas (Irena Vovk) 22/31/prik
Prepoved obrezovanja dečkov iz verskih razlogov (Judita Dolžan) – 

26/24-25/sp
Upoštevanje verskih praznikov pri delu odvetnika (Andreja Tratnik) – 

26/27/sp
Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije (Ciril Ribičič in Dragica 

Wedam Lukić) – 26/28/por
Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions – A 

Comparison of Theory and Practice (Irena Vovk) – 28/30/prik
Veroizpoved kot razlog za preganjanje (Katarina Vatovec) – 

39-40/35/sp

Vlada Republike Slovenije
Izdaja tajnih podatkov (Sabina Zgaga) – 1/14-15/č
Novela ZFPPIPP-E (Irena Vovk) – 2/32/por
Zamudno oblikovanje vlade po volitvah (Matjaž Debelak) – 3/10-11/č
Prenova ZDR (Irena Vovk) – 3/32/por
Predlagatelj postopka pred US – 5/19/sp
V ustavno presojo (Irena Vovk) – 8/32/por

varstvo okolja
glej pravo varstva okolja

varstvo osebnih podatkov
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Ena (ne)uspešna kandidatura na volitvah naj bi za vselej »odnesla« 

vašo pravico do varstva osebnih podatkov (Jure Logar) –  
1/9-10/odm

Izmenjava osebnih podatkov med osnovno šolo in svetovalnim 
centrom (Sodelavka PP) – 2/19/vo

Spletno mesto kot osebni podatek – 2/22-23/mo
Javna objava variabilnega dela plače – 2/23/mo
Povratni nadzor (Aleš Završnik) – 3/3/uv
Facebook v evropskem okviru varstva osebnih podatkov (Jelena 

Burnik) – 3/6–8/č
Uporaba storitev računalništva v oblaku – 3/22-23/mo
Neposreden dostop do zbirk GURS za uradnega cenilca nepremičnin 

– 4/22-23/mo
Acta: iskanje pravega ravnotežja med pravicami iz ustvarjalnosti in 

pravico do varstva osebnih podatkov (Jure Logar) – 6-7/6–8/č
Objava dokumentov iz Nagodetovega procesa – 6-7/29/mo
Bi kupili informacije o sebi ali o svojem otroku? (Sandi Kodrič) – 

6-7/42/č
Pridobivanje osebnih podatkov oškodovanca s strani kršitelja –  

8/22-23/mo
Posredovanje podatkov za namen obračuna davka od oddajanja 

skupnih prostorov – 11/22/mo
Posredovanje osebnih podatkov družbenikov po ZIntPK – 12/23/mo
Objava javnih dokumentov – 14/25/mo
Hramba dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu 

(Nataša Belopavlovič) – 15/20/vo
Spletni smerokaz: TiS – Telefonski imenik Slovenije (Irena Vovk) – 

16-17/46/prik
Testna kamera za snemanje prekrškov – 18/21/mo
Obdelava osebnih podatkov prejemnikov bona – 18/21/mo
Predlog ZVPSBNO-B (Irena Vovk) – 18/32/por
Prenovljen okvir za varstvo osebnih podatkov v EU (Jelena Burnik) – 

19/10–12/č
Posredovanje osebnih podatkov umrlih njihovim sorodnikom –  

19/24/mo
Uresničevanje svobode izražanja in varstva zasebnosti skozi prizmo 

delovanja spletnih iskalnikov (Polona Tepina) – 20/10-11/č
Zbiranje osebnih podatkov ob prijavi mobinga – 20/23/mo
Med varstvom osebnih podatkov in varstvom avtorskih pravic na 

internetu – med Scilo in Karibdo? (Verica Trstenjak) –  
21/13–16/č

Prijava in odjava stalnega prebivališča – 22/24/mo
Širitev kroga zavezancev (Irena Vovk) – 22/32/por
Osebni podatki lektorja diplomske naloge – 23/21/mo
Uporaba tehnologije GPS v domovih starejših – 24-25/30-313/mo
Delitev stroškov – 28/24/mo
Sledljivost posredovanja osebnih podatkov – 28/24/mo
E-redovalnica in e-dnevnik (Sodelavka PP) – 31-32/25/vo
Novi gradniki panoptikona (Jure Logar) – 36/6-7/č
Seznanitev z lastnimi osebni podatki – 37/25/mo
Izdajanje podatkov – fizične osebe – 41-42/24/sp
Pravo in nove tehnologije (Maja Orlić) – 43/19-20/por
Elementi neodvisnosti nadzornih organov za varstvo osebnih 

podatkov(Polona Tepina) – 44/23-24/sp
O vplivu javne dostopnosti in zgradbe sodnih odločb na kvaliteto 

prava (Damjan Možina) – 45/6-7/č
Varovanje osebnih podatkov pacientke (Gregor Kumer) – 45/16/vo
Pridobivanje podatkov o preusmeritvi pošte – 47/20/mo
Varstvo osebnih podatkov zaprtih oseb (Robert Klun) –  

49-50/16-17/č
Podatek o prebivališču osebe, proti kateri se vodi postopek odvzema 

magistrskega naziva – 49-50/25/mo

varstvo potrošnikov
glej potrošniki

Varuh človekovih pravic
Veliko bi jih pisalo, malokdo bi utemeljeval (Zdenka Čebašek - 

Travnik) – 1/7/odm
Dvom glede ustreznosti nudenja pomoči s strani centra za socialno 

delo – 1/22/mo
Si obrezovanje zasluži pravno varstvo? (Anita Goršek) – 8/9–11/č
Obrezovanje otrok – verska svoboščina ali kršitev otrokovih pravic? 

(Tone Dolčič) – 9/9–11/č
Uklonilni zapor končno na ustavnosodnem rešetu (Mojca M. 

Plesničar) – 9/12-13/č
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Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (2. del) 
– 18/I–IV/erar

Pogled od daleč (Matej Tomažin) – 18/34/č
Obdobje skupščin (Matej Tomažin) – 21/46/č
Postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na 

podlagi 24. člena ZDDPO-2 – 24-25/II-III/erar
Ali sploh prepoznamo pozitivna znamenja? (Matej Tomažin) – 

29-30/42/č
Slovenska borza se prebuja (Matej Tomažin) – 38/34/č
Sprememba obstoječega besedila pri obrazcih zahtevkov za vračilo 

davka od dividend, obresti, od plačil, uporabe premoženjskih 
pravic in drugih dogodkov na podlagi določb mednarodne 
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka (obr. KIDO 
9 – 12) – 39-40/II–IV/erar

Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. – pridobivanje lastnih delnic – 
posojilo družbe za pridobitev delnic – 44/19-20/sp

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Samostojni novinar – obstoj delovnega razmerja – 1/20–22/sp
Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic – višina nadomestila za 

uporabo avtorskih del – 2/20-21/sp
Poškodba pri delu – poškodba na službeni poti v tujini – 2/21-22/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poziv delavcu za vrnitev na 

delo – skrbnost delavca – 2/22–24/sp
Utemeljenost razlogov za odpoklic poslovodje d. o. o. – 3/20-21/sp
Nedovoljen dokaz v kazenskem postopku – izpovedba privilegirane 

priče – uradni zaznamek CSD – 3/21-22/sp
Nedovoljen dokaz – prepoznava osumljenca v predkazenskem 

postopku – izjava občana – 3/23-24/sp
Postopek o prekršku – varnost cestnega prometa – razumen dvom o 

domnevanem dejstvu – 3/24-25/sp
Pravica do zasebnosti – poseg v komunikacijsko zasebnost 

– ukrep pridobivanja podatkov o prometu v elektronskem 
komunikacijskem omrežju – 4/21–23/sp

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – tožba zaradi 
opustitve procesnega dejanja – 4/24-25/sp

Načelo neposrednosti – dokazni predlog za ponovno zaslišanje – 
osebna preiskava brez odredbe sodišča – 5/20-21/sp

Izpodbijanje pravdnih dejanj stečajnega dolžnika – asignacija – 
5/21–24/sp

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje – poklicni gasilci – 
6-7/27-28/sp

Splošni zavarovalni pogoji nezgodnega zavarovanja – skupno 
gospodinjstvo – 6-7/28-29/sp

Podedljivost pokojnine – stranka v upravnem postopku – 8/21/sp
Goljufija – zavarovalniška goljufija – poskus – pripravljalno dejanje – 

8/21-22/sp
Sklepčnost tožbe – dokazi – izvedensko mnenje, pridobljeno pred 

pravdo – 8/23-24/sp
Skrbništvo za poseben primer – sklenitev pravnega posla v imenu 

varovanca – 9/22-23/sp
Postulacijska sposobnost – začasni skrbnik – delni odvzem poslovne 

sposobnosti – 10/22-23/sp
Veljavnost konkurenčne klavzule – enaka vrednost vzajemnih dajatev 

– višina pogodbene kazni – 10/23–25/sp
Obstoj prekrška – garancija za brezhibno delovanje stvari – pojem 

potrošnika – 10/26/sp
Fizična in civilna delitev solastnine – 11/20-21/sp
Povrnitev stroškov zdravljenja v tujini – 11/21–23/sp
Letošnje dividende lahko presenetijo (Matej Tomažin) – 11/34/č
Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja – invalid III. kategorije – 

zavarovanje za ožji ali širši obseg pravic – 12/22–24/sp
Odločba o prekršku – opis zakonskih znakov prekrška –  

13/21–23/sp
Kaznivo dejanje grdega ravnanja – prepovedana posledica –  

14/23-24/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – (ne)upravičenost odsotnosti 

z dela – 14/24/sp
Prodajna pogodba na obroke – teorija realizacije – pretežnost 

izpolnitve – 14/25-26/sp
Zloraba odsotnosti z dela zaradi nege otroka je lahko razlog za 

izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (Tanja Bohl in Ana Čeh) 
– 15/16-17/č

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – obvestilo delavca o razlogih 
za odsotnost z dela – 15/21-22/sp

Odgovornost za pravne napake – prodaja nepremičnine v izvršilnem 
postopku – 15/22–25/sp

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – opravljanje pridobitne 
dejavnosti v času odsotnosti zaradi nege otoka – možnost 
nadaljevanja delovnega razmerja – 15/25-26/sp

Actio Pauliana – tožba za ugotovitev ničnosti pogodbe –  
16-17/26–28/sp

S spremembo ZUKN želi Vlada razširiti in poostriti nadzor nad 
upravljanjem državnih naložb – 14/I-II/pod

Rebalans proračuna (Irena Vovk) – 14/32/por
Ali kriza upravičuje suspenz prava? (Rajko Pirnat) – 18/3/uv
Spletni smerokaz: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (Irena 

Vovk) – 21/50/prik
In flagranti: Petrovič in Uroševič (Hinko Jenull) – 23/33/č
Kako diha pravna država? (Ivan Kristan) – 24-25/3/uv
Ustavna sprememba glede oblikovanja vlade ne bo ničesar rešila 

(Franc Grad) – 24-25/6–9/č
Spletni smerokaz: Ministrstvo za zunanje zadeve – informacija za 

popotnike (Irena Vovk) – 24-25/46/prik
Razbohotena dediščina Demosove inkvizicije (Dragan Petrovec) – 

27/3/uv
Pravosodje 2020 (Irena Vovk) – 29-30/40/por
Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize (Senko 

Pličanič) – 34/3/uv
Privatizacija (Matej Tomažin) – 35/34/č
Ustavna reforma oblikovanja vlade (Maja Orlić) – 41-42/19/por
Dan spomina 23. avgust – pravna plat (Ivan Kristan) – 43/15/č
4. točka četrtega odstavka 11. člena (Jože Mencinger) – 44/34/č

vodno pravo
Veliki zaostanki na MOP pri obravnavah pobud, vezanih na rabo 

vode – 13/21/mo

vojska
Prva sodba Mednarodnega kazenskega sodišča (Sabina Zgaga) – 

11/28/sp
Stereotipi o spolnih vlogah ne opravičujejo diskriminacije (Nana 

Weber) – 21/36-37/sp
Dopustnost posredovanja oboroženih sil v primeru terorističnega 

napada (Judita Dolžan) – 35/23/sp

volitve
Ena (ne)uspešna kandidatura na volitvah naj bi za vselej »odnesla« 

vašo pravico do varstva osebnih podatkov (Jure Logar) –  
1/9-10/odm

Lokalne volitve – najpogostejše napake pri delu volilnih odborov 
(Roman Lavtar) – 2/10-11/č

Zamudno oblikovanje vlade po volitvah (Matjaž Debelak) – 3/10-11/č
PRAVičnO: Volilna pravica zapornikov (Ciril Ribičič) – 5/33/č
Volivec brez pravnega sredstva (Tadej Dubrovnik in Jurij Toplak) – 

12/14–16/č
Odločilen vpliv volivcev na dodelitev mandatov (Jurij Toplak) – 

16-17/23/č
Novo (staro) vodstvo (Boštjan Koritnik) – 20/27/por
Odvzem volilne pravice – plovba ESČP med Scilo in Karibdo (Iztok 

Štefanec) – 24-25/37–39/sp
Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije (Ciril Ribičič in Dragica 

Wedam Lukić) – 26/28/por
Tajnost glasovanja: svet v eno, Slovenija v drugo smer (Mitja 

Leskovar) – 31-32/21–23/č
Spletni smerokaz: Državna volilna komisija (Irena Vovk) – 35/38/prik
Volilni spor (Jurij Toplak) – 38/30/prik
Moje volišče je tu čez cesto, tvoje dvajset kilometrov stran – ker si 

invalid (Jurij Toplak) – 39-40/19/zap
O slonih, marjeticah in potrdilih za pravnega strokovnjaka (Erik 

Kerševan) – 48/10-11/č
Odziv Društva za ustavno pravo Slovenije na postopek imenovanja 

kandidatov za člane Državne volilne komisije – 49-50/36/zap

vrednostni papirji
Optimizem na vidiku (Matej Tomažin) – 3/34/č
Evropski trendi pri urejanju prodaje na kratko (Luka Bernard) –  

4/13-14/č
Prezrti problemi prevzemne zakonodaje (Miha Kerin) – 13/6–9/č
Civilna odgovornost pri poslovanju na podlagi notranjih informacij 

(Ronnie Christopher Horvat, Anita Hiršl in Sara Pušenjak) –  
13/II––VIII/pril

Luč na koncu tunela (Matej Tomažin) – 13/34/č
Prevzem zdravih jeder (Uroš Ilić, Matjaž Jan in Klemen Štefančič) – 

15/II–VIII/pril
Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (1. del) 

– 15/I–IV/erar
Odškodninska odgovornost za prospekt – zavajajoča praksa ATVP? 

(Andrej Bebler) – 16-17/6–8/č
Sklep o izvršbi na podlagi menice – 16-17/II-III/pod
Sprememba obveznega prevzemnega praga – oživitev kapitalskega 

trga? (Boštjan Kavšek) – 18/10-11/č
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Privid nepristranskosti? (Zoran Skubic) – 43/24-25/sp
Nagrada Vrhovnemu sodišču (Irena Vovk) – 43/32/por
Optimizacija mreže sodišč – varčujmo pri strukturah, ne kadrih 

(Matija Vidmar) – 44/6-7/č
Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. – pridobivanje lastnih delnic – 

posojilo družbe za pridobitev delnic – 44/19-20/sp
Prekrški – uporaba milejšega zakona – hitrost vožnje – 44/20–22/sp
Janusov obraz sodstva do izbrisa (Blaž Kovač) – 45/14-15/č
Odškodninska odgovornost države – izbris iz registra stalnega 

prebivalstva – povrnitev škode – zastaranje odškodninske terjatve 
– 45/19–23/sp

Kako Vrhovno sodišče varuje nemoralno državo namesto njenih žrtev 
(Matevž Krivic) – 46/15–18/odm

Neposredna odškodninska odgovornost – državni tožilec – sodnik – 
46/20–23/sp

Neupravičena pridobitev – vrnitev preplačila nadomestila za čas 
čakanja na drugo delo – 47/20-21/sp

Prenehanje pravice do družinske pokojnine – ugotovitvena odločba – 
meje pravnomočnosti – 47/21-22/sp

Zapuščinski postopek – načelo dispozitivnosti – 48/18-19/sp
(Po)učno leto (Vesna Bergant Rakočević) – 49-50/3/uv
Neupravičeno slikovno snemanje – varstvo pravic zasebnosti – 

49-50/23–25/sp
Plačilo razlike v plači učitelju – povečan obseg dela –  

49-50/25–28/sp
Dobre prakse v sodstvu (Irena Vovk) – 49-50/35/por
Z obrobja postave: Paradoks krika k pravni državi (Tomaž Pavčnik) 

– 49-50/41/č

vrnitev v prejšnje stanje
Izostanek z naroka in opravičljiv razlog – 31-32/II-III/pod
Balkanski bojevnik in vrnitev v prejšnje stanje – 38/II-III/pod

vročanje
Izvršljivost pred vročitvijo – tlakovec na poti v pekel neustavnosti 

(Polonca Kovač in Matjaž Remic) – 19/6–8/č
Osebno vročanje – vročitve v hišni predalčnik – štetje rokov – 

23/20–22/sp
Ureditev fikcije vročitve kot fikcija pravne države (Jaka Pengov) – 

29-30/9-10/č
vzročna zveza
Vzročnost v sodobni medicini (Luigi Varanelli) – 34/II–VIII/pril

Z
zahteva za varstvo zakonitosti

glej pravna sredstva

zakonodaja
glej tudi zakonodajni postopek
Modrec ali razbojnik (Miro Cerar) – 31-32/3/uv
Višina denarne pomoči za azilante (Špela Kunej) – 31-32/34-35/sp
Nižanje standardov tudi na področju azila (Špela Kunej) –  

35/16-17/č
Brez spremljanja učinkov zakonov do negotovosti in zmede (Igor 

Šoltes) – 36/3/uv
Kako obiti neplodnost (Nana Weber) – 36/19-20/č
Za varno hrano (Irena Vovk) – 36/32/por
Z novim ZDR do zmanjšanja segmentacije na trgu dela (Nataša 

Belopavlovič) – 37/3/uv
Zdravstvena reforma – čakajoč Godota (Jaka Slokan) – 38/3/uv
Neskladnost Slovenskega državnega holdinga z Ustavo (Rajko Pirnat) 

– 43/6–9/č
Avtorsko pravo – odprta razmišljanja in pomisleki (Jurij Žurej) –  

43/II–VIII/pril
Optimizacija mreže sodišč – varčujmo pri strukturah, ne kadrih 

(Matija Vidmar) – 44/6-7/č
4. točka četrtega odstavka 11. člena (Jože Mencinger) – 44/34/č
Novi Zakon o elektronskih komunikacijah – po domače začinjen 

regulativni okvir EU (Boštjan Makarovič) – 45/8–10/č
Sodstvo med vse bolj nepregledno zakonodajo (Branko Masleša) – 

46/3/uv
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 

(Maja Koritnik in Peter Merc) – 46/II–VIII/pril
Spremembe insolvenčnega zakona prehitre (Nana Weber) –  

47/27-28/por

zakonodajni postopek
Novela ZFPPIPP-E (Irena Vovk) – 2/32/por

Preiskavo (hišno in osebno) odredi sodišče na pisni predlog 
(upravičenega) tožilca (Nina Jerala) – 16-17/ VI–VIII/pril

Uporaba dokazov, ki ne smejo biti uporabljeni v kazenskem 
postopku, v pravdnem postopku – 18/20-21/sp

Nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev – poseg v 
pridobljene pravice – 18/21-22/sp

Zakonitost stavke – razrešitev direktorja – 19/20/sp
Prodaja nepremičnine na javni dražbi – sklenitev pogodbe –  

19/20-21/sp
Odločanje na prvi stopnji (tč. 1–4 129. člena ZUP) – spremenjena 

pravna podlaga – priznanje pravice do delne pokojnine 
samozaposlenim – 19/21–23/sp

Kolektivna terjatev zakoncev – pobot – pobot kot zavarovanje – 
vzajemnost – 19/23–25/sp

Prekoračitev obtožbe – identiteta med obtožbo in sodbo – kaznivo 
dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami – 20/21-22/sp

Neupravičena pridobitev – vrnitev preveč izplačane plače –  
20/22–24/sp

Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost 
(Nina Plavšak) – 22/II–VIII/pril

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga – pisno opozorilo 
– 22/23-24/sp

Kazenska in odškodninska odgovornost – oškodovanec v kazenskem 
postopku – premoženjskopravni zahtevek – 22/25-26/sp

Protiknjižno priposestvovanje – dobrovernost – 23/19-20/sp
Osebno vročanje – vročitve v hišni predalčnik – štetje rokov – 

23/20–22/sp
Spregled pravne osebnosti – komisijska prodaja – zloraba pooblastil 

– 24-25/29-30/sp
Prenos uporabe neregistriranega znaka – 24-25/30–33/sp
Zavarovanje bodoče terjatve – izpraznjena hipoteka – zamenjava 

zavarovane terjatve – 26/19/sp
Ponovna odmera pokojnine – obnova postopka – 27/18-19/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev – obvestilo 

Zavodu za zaposlovanje – 27/19–22/sp
Kaznivo dejanje zlorabe kreditne kartice – 28/22-23/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – zagotavljanje dela delavcev 

uporabniku – 28/23-24/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – hujša kršitev delovnih 

obveznosti zaradi odsotnosti z dela – 29-30/24-25/sp
Prekrški – zastaranje izvršitve sankcije – uklonilni zapor –  

29-30/25-26/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga – izdelava 

programa razreševanja presežnih delavcev – 29-30/26-27/sp
Sprememba delodajalca – prenos gospodarske entitete –  

29-30/27-28/sp
Dedovanje terjatve za povrnitev nepremoženjske škode (Igor Strnad) 

– 31-32/11-12/č
Navzočnost državnega tožilca na glavni obravnavi – prikriti 

preiskovalni ukrepi – delovanje v pravnem prometu – izločitev 
dokazov – 31-32/27–31/sp

Ničnost pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice – varstvo pravic 
etažnih lastnikov – 33/23–27/sp

Nedovoljeni dokazi – prikriti preiskovalni ukrepi – utemeljeni razlogi 
za sum – 34/23–27/sp

Javni uslužbenec – pravica do sodnega varstva – rok za vložitev 
tožbe – 35/18-19/sp

Vnovična vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 
nepoklicni župan – 35/19-20/sp

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države – zakonski znaki 
kaznivega dejanja – uporaba milejšega zakona – 35/20-21/sp

Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti – bistvena kršitev 
določb kazenskega postopka – zavrnitev dokaznega predloga – 
36/22–25/sp

Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi – rok za izpodbijanje 
pogodbe – 37/22/sp

Vlaganja v nepremičnino iz posebnih sredstev po razpadu zakonske 
zveze – 37/22–25/sp

Vpis v zemljiško knjigo – načelo zaupanja v pravo – identičnost 
identifikacijskega znaka nepremičnine – 38/22–24/sp

VS med finalisti (Irena Vovk) – 38/32/por
Navadno sosporništvo – sprememba delodajalca zaradi prenosa 

dejavnosti – 39-40/28-29/sp
Pravice iz obveznega zavarovanja – smrt stranke – nepodedljive 

pravice – 39-40/29-30/sp
Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom – pomen vknjižbe – 

začetek učinkovanja prenosa lastninske pravice –  
39-40/30–32/sp

Vrnitev stroškov šolanja – dispozitivna narava zakonskih določb – 
39-40/32/sp

Zastaranje judikatnih terjatev – 43/21-22/sp
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Sklepčnost tožbe – dokazi – izvedensko mnenje, pridobljeno pred 
pravdo – 8/23-24/sp

Posredovanje osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu za namen 
izterjave – 9/22/mo

Nekateri pravni izzivi zavarovalnega posredovanja (Jernej Veberič) – 
22/15–18/č

Zdravstveno zavarovanje francoske upokojenke s stalnim 
prebivališčem v RS (Klemen Ganziti) – 33/21/vo

Osebni podatki in 154. člen ZZavar – 33/24-25/mo
Pridobitev osebnih podatkov v postopku izvršbe – 34/24/mo
Izbira dodatnih storitev pri spletnem nakupu letalskih vozovnic 

(Katarina Vatovec) – 34/28-29/sp
Finančni pravni posli (Zoran Skubic) – 41-42/19-20/por
Od 1. januarja bodo obdavčene tudi finančne storitve – 46/I-II/pod

zavarovanje terjatev
glej hipoteka

Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije
Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela – 1/II-III/pod

zavodi
Etika v zaporu (Dragan Petrovec) – 1/13-14/č
Prevoz otrok s posebnimi potrebami (Sodelavka PP) – 1/18/vo
»Rumena« penologija (Jože Podržaj) – 8/17-18/odm
Sporna etika in »rumena penologija« (Dragan Petrovec) – 9/18/odm
Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe (Nataša Belopavlovič) – 

9/21/vo
Mesečni prispevek za RTVS – 9/21/sp
Še o etiki v zaporu (Jože Podržaj) – 10/20/odm
Etika v zaporu – zaključek vsaj z ene strani (Dragan Petrovec) – 

11/16/odm
Nošenje priponk z imenom in priimkom zdravstvenih delavcev v 

Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora 
Celje – 11/21/mo

Etika v zaporu – epilog (Jože Podržaj) – 12/16/odm
Prepolni zapori (Irena Vovk) – 31-32/40/por
Zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih po ZUJF (Jaka Slokan) – 

33/10–12/č
Država mora zapornika varovati tudi pred samim seboj (Aleš 

Velkaverh) – 33/29/sp
Zavodi za prestajanje kazni zapora v Sloveniji nimajo primernih 

prostorov za zaprte osebe z gibalnimi omejitvami – 37/23/mo
Najbližja oseba in zakoniti zastopnik po ZDZdr (sodelavka PP) – 

45/18/vo
Ravnateljski izpit – kdo krije stroške? (Sodelavka PP) – 48/17/vo
Varstvo osebnih podatkov zaprtih oseb (Robert Klun) –  

49-50/16-17/č

zbornice
glej tudi odvetništvo
Licence odpravljene (Irena Vovk) – 24-25/40/por
Od pripravnika do odvetnika tudi brez enoletne odvetniške 

kandidature (Andrej Kristan) – 26/10-11/č

zdravstveno zavarovanje
glej socialna varnost

zdravstvo
Obdelava podatkov o predhodnih zaposlitvah pri medicini dela – 

1/21/mo
Dvom glede ustreznosti nudenja pomoči s strani centra za socialno 

delo – 1/22/mo
Stroški zunajbolnišničnega zdravljenja v drugi državi članici – 

dopustne omejitve povračila po pravu EU (Zoran Skubic) –  
2/25-26/sp

Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako 
(Katarina Vatovec) – 2/26-27/sp

Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času 
(Nataša Belopavlovič) – 3/19/vo

Obdelava izjav o ugovoru vesti za zdravstvene delavce – 5/23/mo
Kolektivni socialni spori (Urška Grm in Jaka Slokan) – 6-7/II–VII/pril
Bi kupili informacije o sebi ali o svojem otroku? (Sandi Kodrič) – 

6-7/42/č
Si obrezovanje zasluži pravno varstvo? (Anita Goršek) – 8/9–11/č
Obrezovanje otrok – verska svoboščina ali kršitev otrokovih pravic? 

(Tone Dolčič) – 9/9–11/č
Pridobivanje podatkov za zdravstvene preglede s svetovanjem po 

Zakonu o voznikih – 10/26/mo

Prenova ZDR (Irena Vovk) – 3/32/por
Spremembe delovne zakonodaje so nujne (Barbara Kresal) – 4/6-7/č
Sprejem zakonov po razpustu Državnega zbora – 16-17/26/sp
Ustavnopravne posledice razpusta Državnega zbora (Matej Avbelj) – 

19/2/uv
Parcialna poseganja v sistemske zakone (Nana Weber) –  

20/28-29/por
PRAVičnO: Državni svet ni ostanek preteklosti, temveč zametek 

prihodnosti (Ciril Ribičič) – 22/33/č
Kako diha pravna država? (Ivan Kristan) – 24-25/3/uv
Problemi zakonodajne politike (Albin Igličar) – 26/II–VI/pril
Izpolnjevanje davčnih obveznosti bo preprostejše – 28/I-II/pod
In flagranti: Teža prava v politiki (Hinko Jenull) – 29-30/41/č
Spremembe ZDavP-2 predvidevajo tudi poseg v delovanje registrskih 

blagajn – 31-32/I-II/pod
Kaj nam prinaša tretja novela Uredbe o zelenem javnem naročanju? 

(Maja Potočnik) – 35/8-9/č
Brez spremljanja učinkov zakonov do negotovosti in zmede (Igor 

Šoltes) – 36/3/uv
Nujni postopek za spremembo ZViS v imenu »koga ali kaj« za račun 

»koga ali česa«? (Mirko Pečarič) – 37/8–10/č
ZODP in ZNPP (Irena Vovk) – 37/32/por
Ali potrebujemo novelo Zakona o javnem naročanju? (Maja Potočnik) 

– 38/6–8/č
Ali postaja Slovenija policijska država? (Nataša Pirc Musar) – 

39-40/16-17/č
Novela ZFPPIPP? (Irena Vovk) – 39-40/40/por
Novi ZDR (Irena Vovk) – 41-42/40/por
Nekateri pomisleki v zvezi s predlogom novele ZASP (Eneja Drobež) 

– 43/13-14/č
Soglasna politična podpora (Irena Vovk) – 45/32/por
K vsebinskemu odnosu med delavcem in delodajalcem (Nana Weber) 

– 46/29/por
Odpuščanje? (Ne)mogoče? (Tanja Pustovrh Pirnat) – 47/14–16/č

zamudna sodba
Potrditev zamudne sodbe, izdane zoper toženo stranko, katere naslov 

ni znan kot evropski nalog za izvršbo (Judita Dolžan) –  
13/24/sp

Laične vloge in delan zamudna sodba – 26/II-III/pod
Pristojnost glede zavrnitve izvršitve zamudne sodbe države članice 

izvora zaradi javnega reda (Judita Dolžan) – 46/25-26/sp

zasebnost
Forenzika GSM (Blaž Vrbič) – 1/32/por
Z obrobja postave: Bog (Tomaž Pavčnik) – 2/33/č
Pravica do zasebnosti – poseg v komunikacijsko zasebnost 

– ukrep pridobivanja podatkov o prometu v elektronskem 
komunikacijskem omrežju – 4/21–23/sp

Paradoksi: Troti in kolibriji (Aleš Završnik) – 4/33/č
Načelo neposrednosti – dokazni predlog za ponovno zaslišanje – 

osebna preiskava brez odredbe sodišča – 5/20-21/sp
Nova Googlova politika zasebnosti – 6-7/28-29/mo
Zasebnost princese in princa ali svoboda izražanja (vključno z objavo 

njunih fotografij)? (Andreja Tratnik) – 12/24–26/sp
Uresničevanje svobode izražanja in varstva zasebnosti skozi prizmo 

delovanja spletnih iskalnikov (Polona Tepina) – 20/10-11/č
Občutljivi podatki univerzitetnega raziskovalnega projekta so javno 

dostopen dokument (Andreja Tratnik) – 23/23-24/sp
Uporaba tehnologije GPS v domovih starejših – 24-25/30-313/mo
Za razkrivanje podrobnosti iz najožje osebne sfere otroka ni 

nobenega javnega interesa – 24-25/32/mo
Varnostni pregled za vsakogar (Andreja Tratnik) – 34/30/sp
Snemanje telefonskih pogovorov in radijskih zvez – 35/21/mo
Novi gradniki panoptikona (Jure Logar) – 36/6-7/č
Izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o uvedbi sankcij mora 

spoštovati EKČP (Katarina Vatovec) – 36/26-27/sp
Pravo in nove tehnologije (Maja Orlić) – 43/19-20/por
O vplivu javne dostopnosti in zgradbe sodnih odločb na kvaliteto 

prava (Damjan Možina) – 45/6-7/č
Težka obsodba proti pravici do splava nastrojene Poljske (Andreja 

Tratnik) – 45/23-24/sp
Neupravičeno slikovno snemanje – varstvo pravic zasebnosti – 

49-50/23–25/sp

zavarovalništvo
Splošni zavarovalni pogoji nezgodnega zavarovanja – skupno 

gospodinjstvo – 6-7/28-29/sp
Goljufija – zavarovalniška goljufija – poskus – pripravljalno dejanje – 

8/21-22/sp
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Posredovanje diagnoze sodniku zaradi izostanka z naroka – 
29-30/24/mo

Kaj naj stori delavec, če med letnim dopustom zboli? (Katarina 
Vatovec) – 29-30/30/sp

Zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih po ZUJF (Jaka Slokan) – 
33/10–12/č

Zdravstveno zavarovanje francoske upokojenke s stalnim 
prebivališčem v RS (Klemen Ganziti) – 33/21/vo

Kdo poda soglasje za medicinski poseg pri osebah, ki tega niso 
sposobne same? (Alenka Križnik) – 34/20-21/č

Vzročnost v sodobni medicini (Luigi Varanelli) – 34/II–VIII/pril
Pacienti v Enoti za forenzično psihiatrijo brez bivanja na svežem 

zraku – 34/26/mo
Uporaba seta za prvo pomoč (sodelavka PP) – 35/18/vo
Zdravstvene storitve in oprostitev DDV – 35/I-II/erar
Kako obiti neplodnost (Nana Weber) – 36/19-20/č
Posredovanje obdukcijskega poročila odvetniku – 36/23/mo
Zdravilske storitve in oprostitev DDV – 37/I-II/erar
Pravica do zdravega otroka (Aleš Velkaverh) – 37/28/sp
Zdravstvena reforma – čakajoč Godota (Jaka Slokan) – 38/3/uv
In vino (realiter) veritas? (Zoran Skubic) – 38/25-26/sp
Bolni otroci v vrtcu in varovanje zdravja drugih (Aleš Potočnik in 

Zlatka Markovič) – 39-40/26-27/vo
Uvod in dobave reagentov kalibratorjev in krvnih kontrol po Zakonu 

o davku na dodano vrednost – 39-40/I/erar
Posredovanje osebnih podatkov patronaži za obisk pred porodom – 

41-42/26-27/mo
Predolgo iskanje primerne namestitve za zapornika z duševnimi 

težavami (Andreja Tratnik) – 41-42/33-34/sp
Možgani in pravo (Irena Vovk) – 43/20/por
Uvoz zdravil iz države članice EU z obljubo popusta (Judita Dolžan) 

– 43/25/sp
Spletni smerokaz: Za otroke (Irena Vovk) – 43/38/prik
Dileme nadomestnega materinstva (Nana Weber) – 44/15–17/č
Varovanje osebnih podatkov pacientke (Gregor Kumer) – 45/16/vo

O vprašanju obrezovanja malo drugače (Matija Žgur) –  
11/15-16/odm

Povrnitev stroškov zdravljenja v tujini – 11/21–23/sp
Nošenje priponk z imenom in priimkom zdravstvenih delavcev v 

Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora 
Celje – 11/21/mo

Zdrav manager – uspešno vodenje (Bojan Popovič) – 11/31/prik
Partnerski postopki pri financiranju zdravstvenih storitev (Martin Toth) 

– 12/17–19/odm
Pravica do zdravega delovnega okolja ni primerno zaščitena (Andraž 

Teršek) – 12/28/por
Kdaj plačati pravično nadomestilo za predvajanje fonogramov in kdaj 

ne? (Vilma Alina Šoba) – 13/23/sp
Finančni razlogi ne upravičujejo uvažanja zdravil brez dovoljenja 

pristojnih organov (Katarina Vatovec) – 14/28/sp
Prepoved samopostrežnih avtomatov s hrano in pijačo – 15/21/sp
Pridobitev vzorca tkiva umrlega za test očetovstva – 15/24/mo
Pridobivanje podatka o tem, ali je bil pes cepljen – 16-17/28/mo
Omejujoča merila lekarniške mreže (Tanja Bratina) – 20/8-9/č
Spletni smerokaz: Zdravje v Evropi (Irena Vovk) – 20/38/prik
Zagotavljanje varnosti učitelja (Sodelavka PP) – 22/23/vo
Pomen pojasnilne dolžnosti v praksi (Jaša Močnik) – 23/16-17/č
Občutljivi podatki univerzitetnega raziskovalnega projekta so javno 

dostopen dokument (Andreja Tratnik) – 23/23-24/sp
Health and Human Rights in Europe (Irena Vovk) – 24-25/38/prik
Licence odpravljene (Irena Vovk) – 24-25/40/por
Kaj je v največjo korist osebe z anoreksijo? Prisilno hranjenje? 

(Katarina Vatovec) – 26/23-24/sp
Prepoved obrezovanja dečkov iz verskih razlogov (Judita Dolžan) – 

26/24-25/sp
Ugotavljanje resničnosti poškodbe na poti na delovno mesto – 

27/20/mo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – hujša kršitev delovnih 

obveznosti zaradi odsotnosti z dela – 29-30/24-25/sp

KAZALO 2012 – spletne strani
Kotiček za otroke – igre in kvizi o EU:  

<http://europa.eu/kids-corner> – 1/38
Info center priložnosti: <www.center-priloznosti.si> – 

2/38
Anonimne e-prijave: <http://e-uprava.gov.si/e-uprava/> – 

3/38
Skupna kmetijska politika: <http://ec.europa.eu/

agriculture/50-years-of-cap/index_sl.htm> – 4/38
Ustavno sodišče Republike Slovenije: <www.us-rs.si> – 

5/38
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru:  

<www.pf.uni-mb.si> – 6-7/46
Inštitut RS za socialno varstvo – Otroška 

opazovalnica: <www.irssv.si/otroci> – 8/38
Očistimo Slovenijo 2012: <www.ocistimo.si> – 9/38
Aktivno staranje: <www.active-ageing-2012.eu> – 10/38
Telesnica – blago vseh barv: <www.telesnica.si> – 

11/38
Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij:  

<www.reguliranipoklici.si> – 12/38
RED – pravice, enakost, raznolikost:  

<www.red-network.eu> – 13/38/prik
Prilagajanje na podnebne spremembe:  

<http://climate-adapt.eea.europa.eu> – 14/38
Društvo za nenasilno komunikacijo:  

<www.drustvo-dnk.si> – 15/38
TiS – Telefonski imenik Slovenije:  

<www.itis.si> – 16-17/46
Mednarodne delovne prakse:  

<http://we-mean-business.europa.eu> – 18/38
Primorski pravni center / Centro legale del Litorale: 

<www.ppcenter.si> – 19/38
Zdravje v Evropi: <https://webgate.ec.europa.eu/sanco/

heidi/index.php/Main_Page> – 20/38

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo:  
<www.mpju.gov.si> – 21/50

Prebujena generacija: <www.generationawake.eu/sl> – 
22/38

Portal za preglednost: <http://ec.europa.eu/
transparency/index_en.htm> – 23/38

Ministrstvo za zunanje zadeve – informacija za 
popotnike: <www.mzz.gov.si> – 24-25/46

Umanotera – izračunaj svoj ogljični odtis:  
<www.umanotera.si> – 26/38

Slovenia Business Point: <www.eugo.gov.si> – 27/38
Olimpijske igre: <http://london2012.olympic.si/> – 28/38
Posodi avto: <www.posodiavto.si> – 29-30/46
Mednarodno kazensko sodišče: <www.icc-cpi.info> – 

31-32/46
Očistimo gore: <www.ocistimogore.si> – 33/38
Igrače: <http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/

index_en.htm> – 34/38
Državna volilna komisija: <www.dvk-rs.si> – 35/38
Zlati kamen: <www.zlatikamen.si> – 36/38
Svet EU: <www.consilium.europa.eu> – 37/38
UMAR: <www.umar.gov.si> – 38/38
Upravna svetovalnica: <www.upravna-svetovalnica.si> – 

39-40/46
Sokultura: <http://sokultura.si/wp/> – 41-42/46 
Za otroke: <www.zaotroke.org> – 43/38 
Nevarni izdelki: <http://globalrecalls.oecd.org> – 44/38
Pari in dedovanje v Evropi: <www.coupleseurope.eu> – 

45/38
Slovenia coworking: <http://coworking.si> – 46/38
Statistični letopis: <http://ec.europa.eu/eurostat/

statistical-atlas/gis/viewer/> – 47/38
Panorama spretnosti:  

<http://euskillspanorama.ec.europa.eu> – 48/38
ZZZS: <www.zzzs.si> in <https://zavarovanec.zzzs.si> – 

49-50/46
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Reorganizacija dolga lokalnih skupnosti (Matija Repolusk) –  
6-7/14–16/č

Viag(ua)ra kot znamka Skupnosti (Zoran Skubic) – 6-7/30/sp

Je globalni dogovor o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
letalstvu sploh še mogoč? (Katarina Vatovec) – 6-7/31-32/sp

Most Deserving of Death? An Analysis of the Supreme Court’s Death 
Penalty Jurisprudence (Irena Vovk) – 10/30/prik

Povrnitev stroškov zdravljenja v tujini – 11/21–23/sp

Zaščita plačil podizvajalcem v ZDA in Franciji (Andrej Friedl in Igor 
Knez) – 36/11-12/č

Ob rob konvenciji ameriških federalistov (Jan Zobec) – 47/28-29/por

Združeni narodi

glej Organizacija Združenih narodov

zemljišče

glej nepremičnine

zemljiška knjiga

Priprava podatkov in delo izvedenca geodetske stroke pri izvedbi 
postopkov po ZVEtL (Boštjan Trobiš) – 1/16-17/č

Najbližja oseba in zakoniti zastopnik po ZDZdr (sodelavka PP) – 
45/18/vo

Izpolnjevanje vprašalnika s strani pacienta – 45/22/mo
Dodatno plačilo stola za starše otroka v bolnišnici (Edita Turičnik) – 

46/19-20/vo
Dodatek za nego otroka z Aspergerjevim sindromom (Jožica Ficko) 

– 46/20/vo
Posredovanje psevdonimiziranih zdravstvenih podatkov v evropsko 

centralno evidenco – 46/23/mo
Odgovornost za zdravljenje (Katarina Verdnik) – 47/18-19/vo
Zadržanost z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo (Gregor 

Kumer) – 47/19/vo
Obračun nadomestila plače v primeru prepovedi opravljanja dela 

(Nataša Belopavlovič) – 48/17-18/vo
Za dobiček naredijo marsikaj (Sandi Kodrič) – 48/34/č
Spletni smerokaz: ZZZS (Irena Vovk) – 49-50/46/prik

Združene države Amerike

glej tudi Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Facebook v evropskem okviru varstva osebnih podatkov (Jelena 

Burnik) – 3/6–8/č
Evropska ekonomska srebrenica (Robert Kleindienst) – 4/34/č
Ameriški »strup« v Evropi (Mirko Filipović) – 6-7/12-13/č

KAZALO 2012 – knjige tujih avtorjev
Mark Tulij Ciceron: O dolžnostih – 1/29-30/prik
Perry Keller (ur.): The Citizen and the Chinese State – 

1/30/prik
Ingeborg Schwenzer in Pascal Hachem: Global Sales 

and Contract Law – 1/30/prik
Sacha Garben: EU Higher Education Law – The Bologna 

Process and Harmonization by Stealth – 2/31
Vijay K. Bhatia, Christoph A. Hafner, Lindsay Miller 

in Anne Wagner: Transparency, Power, and Control 
(Law, Language and Communication) – 2/31

Christina Eckes (ur.): Crime within the Area of Freedom, 
Security and Justice – A European Public Order – 2/31

Peter Fleming in Marc T. Jones: The End of Corporate 
Social Responsibility: Crisis and Critique – 3/30

Olivier De Schutter in Kaitlin Y. Cordes (ur.): Account-
ing for Hunger – The Right to Food in the Era of 
Globalisation – 3/30

Roland Otto: Targeted Killings and International Law: With 
Special Regard to Human Rights and International 
Humanitarian Law – 5/30

Baudouin Dupret: Adjudication in Action – An Ethnometho-
dology of Law, Morality and Justice – 5/30

Jean-Claude Piris: The Future of Europe: Towards a 
Two-Speed EU? – 6-7/39

Hanne Søndergaard Birkmose, Mette Neville in Karsten 
Engsig Sørensen (ur.): The European Financial Market 
in Transition – 6-7/39

Myriam Hunter-Henin (ur.): Law, Religious Freedoms and 
Education in Europe – 6-7/39

Jürgen Basedow, Stéphanie Francq in Laurence Idot 
(ur.): International Antitrust Litigation: Conflict of Laws 
and Coordination – 8/30

Ashleigh Shaheen: The Limits of the Law: Sentencing 
Perpetrators of Atrocious Crime – 8/30

Donatella della Porta in Alberto Vannucci: The Hidden 
Order of Corruption – An Institutional Approach – 9/31

Dan Jerker B. Svantesson: Private International Law and 
the Internet – 10/30

Kenneth Williams: Most Deserving of Death? An Analysis 
of the Supreme Court’s Death Penalty Jurisprudence 
– 10/30

Luca Trappolin, Alessandro Gasparini in Robert Winte-
mute (ur.): Confronting Homophobia in Europe: Social 
and Legal Perspectives – 12/30

Jan Wetzel: The EU as a »Global Player« in Human Rights? 
– 14/30

Tai-Heng Cheng: When International Law Works: Realistic 
Idealism After 9/11 and the Global Recession – 14/30

Calixto S. Filho: A Legal Theory of Economic Power: 
Implications for Social and Economic Development 
– 14/30

Paul James Cardwell (ur.): EU External Relations Law 
and Policy in the Post-Lisbon Era – 14/30

Daniel Zimmer (ur.): The Goals of Competition Law – 
15/31

Claudia Winkler: The Societas Privata Europaea – 15/31
Hector Olasolo: Essays on International Criminal Justice 

– 16-17/38
Trevor Redmond: People, States and Hope – Cosmopoli-

tanism and the Future of International Law – 18/31
Jan Rosén (ur.): Individualism and Collectivism in Intelec-

tual Property Law – 18/31
Daniel Augenstein (ur.): ‘Integration through Law’ Revisi-

ted: The Making of the European Polity – 18/31
James Devenney in Mel Kenny (ur.): European Con-

sumer Protection: Theory and Practice – 18/31
Bryan Clark: Lawyers and Mediation – 19/30
Susan Kneebone in Julie Debeljak (ur.): Transnational 

Crime and Human Rights – Responses to Human 
Trafficking in the Greater Mekong Subregion – 19/30

Wolfgang Maennig in Andrew Zimbalist (ur.): Interna-
tional Handbook on the Economics of Mega Sporting 
Events – 20/31

Roger J. Van den Bergh in Alessio M. Pacces (ur.): 
Regulation and Economics – 21/42

Gregory M. Stein: Modern Chinese Real Estate Law: 
Property Development in an Evolving Legal System 
– 21/42

Justin Borg-Barthet: The Governing Law of Companies 
in EU Law – 21/42

Lorenzo Zucca in Camil Ungureanu (ur.): Law, State 
and Religion in The New Europe – Debates and 
Dilemmas – 22/31

Carlos Fernández de Casadevante Romani: Interna-
tional Law of Victims – 22/31
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Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom – pomen vknjižbe – 
začetek učinkovanja prenosa lastninske pravice –  
39-40/30–32/sp

Razmerja pri etažni lastnini, nastali pred uveljavitvijo SPZ (t. i. 
dejanska etažna lastnina) (Jure Debevec) – 43/9–12/č

zgodovina
O dolžnostih (Marko Pavliha) – 1/29-30/prik
Po 200 letih ODZ (Nana Weber) – 3/28-29/por
ODZ je (!) veljavno pravo na Slovenskem (Zoran Skubic) – 3/29/zap
Občni državljanski zakonik – Faksimile izdaje iz leta 1928 s spremno 

besedo dr. Mihe Juharta (Matija Damjan) – 10/29/prik
Paradoksi: Sprava (Aleš Završnik) – 10/33/č
Z obrobja postave: Rastejo trave in misli (Tomaž Pavčnik) – 

24-25/41/č
Temelji naše državnosti (Ivan Kristan) – 26/30/prik
Blagi prosvetitelj narodov (Natali Gak) – 31-32/38-39/prik
Nujne reforme ali pogrom javnega sektorja (Bećir Kečanović) – 

39-40/20-21/č
Jugoslovanska velika noč (Janez Kranjc) – 46/30-31/prik
Holokavst na vašem krožniku (Andreja Tratnik) – 49-50/33-34/sp

znamka
glej industrijska lastnina

Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava 
pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (Jasna Hudej in 
Iztok Ščernjavič) – 3/II–VII/pril

Še o zemljiški knjigi (Mateja Kosirnik) – 5/8-9/č
ZVEtL sproža absurdne situacije (Nana Weber) – 5/27/por
Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica? (Franci 

Krivec) – 6-7/24-25/odm
Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah (Matjaž 

Tratnik) – 8/6–8/č
O pomenu vknjižbe lastninske pravice (Jasna Hudej in Iztok 

Ščernjavič) – 8/18/odm
Potrebnost gradbenega in uporabnega dovoljenja pri etažiranju 

(Urška Klakočar Zupančič) – 8/19/vo
Banalno problematiziranje ZVEtL (Mateja Tamara Fajs) –  

9/16–18/odm
Protiknjižno priposestvovanje – dobrovernost – 23/19-20/sp
Ali je računalniška aplikacija, ki podpira vlaganje elektronskih 

zemljiškoknjižnih predlogov, pravna norma? (Boris Fanin) – 
24-25/16-17/č

Zunajknjižno priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah 
(Vladimir Horvat) – 24-25/II–VIII/pril

Upravičeni predlagatelji postopka za vzpostavitev etažne lastnine po 
ZVEtL (Urška Klakočar Zupančič) – 36/9-10/č

Vpis v zemljiško knjigo – načelo zaupanja v pravo – identičnost 
identifikacijskega znaka nepremičnine – 38/22–24/sp

Frans A. M. Alting von Geusau: European Unification 
into the Twenty First Century: Fading, Failing, Fragi-
le? – 22/31

Heikki Ervasti, Jørgen Goul Andersen, Torben Frid-
berg in Kristen Ringdal: The Future of the Welfare 
State: Social Policy Attitudes and Social Capital in 
Europe – 23/30

Jane McAdam: Climate Change, Forced Migration, and 
International Law – 24-25/38

Brigit Toebes, Mette Hartlev, Jann Rothmar Herrmann 
in Aart Hendriks (ur.): Health and Human Rights in 
Europe – 24-25/38

Aniceto Masferrer (ur.): Post 9/11 and the State of 
Permanent Legal Emergency – 26/30

Christopher Hodges, Iris Benöhr in Naomi Creutzfeldt-
Banda: Consumer ADR in Europe – 26/30

Baris Soyer in Andrew Tettenborn (ur.): Pollution at Sea: 
Law and Liability – 27/31

Casey Charles: Law, Film, and Fiction in Contemporary 
American Culture – 27/31

Clare Chambers - Jones: Virtual Economies and Financial 
Crime – Money Laundering in Cyberspace – 27/31

Jany János in Péter Pázmány: Judging in the Islamic, 
Jewish and Zoroastrian Legal Traditions – A Compari-
son of Theory and Practice – 28/30

Marti Koskenniemi: Blagi prosvetitelj narodov –  
31-32/38-39 

Regina Rauxloh: Plea Bargaining in National and Interna-
tional Law – A Comparative Study – 31-32/38

Yves Pascouau in Tineke Strik (ur.): Which Integration 
Policies for Migrants? – Interaction between the EU 
and its Member States – 31-32/38

Andreas Kulick: Global Public Interest in International 
Investment Law – 33/31

Catherine Barnard (ur.): EU Employment Law – 33/31
A. Birklbauer, W. Stangl, R. Soyer in drugi: Die Rechts-

praxis des Ermittlungsverfahrens nach der Straf-
prozessreform – 34/31

Dirk Tänzler, Konstadinos Maras in Angelos Gianna-
kopoulos (ur.): The Social Construction of Corruption 
in Europe – 35/30

Allan Rosas in Lorna Armati (ur.): EU Constitutional 
Law – 35/30

Lorraine Talbot: Progressive Corporate Governance for 
the 21st Century – 35/30

Giuseppe Martinico in Oreste Pollicino: The Interaction 
Between Europe’s Legal Systems – Judicial Dialogue 
and the Creation of Supranational Laws – 37/30

Maher M. Dabbah in Paul Lasok QC (ur.): Merger Control 
Worldwide – 37/30

Elaine E. Sutherland: The Future of Child and Family 
Law: International Predictions – 38/31

Ariel Ezrachi: EU Competition Law – An Analytical Guide 
to the Leading Cases – 39-40/38-39

Sjef van Erp in Bram Akkermans (ur.): Cases, Materials 
and Text on Property Law – 39-40/38-39

Patrick Wautelet, Thalia Kruger in Govert Coppens 
(ur.): The Practice of Arbitration – Essays in Honour 
of Hans van Houtte – 43/30

Jan Wouters, Tanguy de Wilde, Pierre Defraigne in 
Jean-Christophe Defraigne (ur.): China, The Euro-
pean Union And Global Governance – 43/30

Ernst-Ulrich Petersmann: International Economic Law 
in the 21st Century – Constitutional Pluralism and 
Multilevel Governance of Interdependent Public Goods 
– 45/30

Giuseppe De Palo in Mary B. Trevor (ur.): EU Mediation 
Law and Practice – 45/30

Rune Ellefsen, Ragnhild Sollund in Guri Larsen (ur.): 
Eco-global Crimes – Contemporary Problems and 
Future Challenges – 46/31

Jennifer E. Beer, Caroline C. Packard in Eileen Stief: 
The Mediator’s Handbook – 46/31

Rianne Letschert in Marc Groenhuijsen (ur.): Com-
pilation of International Victims’ Rights Instruments 
– 47/30

Paul David in Eldon Chambers: A Guide to the World 
Anti-Doping Code – A Fight for the Spirit of Sport 
– 47/30

Bringing a Case to the European Court of Human Rights 
– A Practical Guide on Admissibility Criteria – 49-50/38

Robin Warner in Clive Schofield (ur.): Climate Change 
And The Oceans – Gauging the Legal and Policy 
Currents in the Asia Pacific and Beyond – 49-50/38
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KAZALO 2012 – knjige domačih avtorjev
Aleš Galič in Nina Betetto: Evropsko civilno procesno 

pravo I – 2/30-31
Matej Avbelj: Sodno pravo Evropske unije – 3/30-31
France Bučar: Čas velikih sprememb – 4/31 
Nina Betetto, Zoran Hajtnik, Valerija Jelen Kosi, 

Alenka Klemenčič, Maša Kociper, Mateja Končina 
Peternel, Zoran Milivojević, Janez Novak, Maja 
Ovčak Kos, Bojana Ozimek, Gordana Ristin in Rudi 
Tavčar: Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik 
o mediaciji – 5/29

Marijan Pavčnik: Teorija prava, četrta izdaja – 5/30-31
Danila Djokić: Korporacijsko upravljanje in nadzor 

delniških družb – 6-7/37-38
Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič: Dokazovanje 

v kazenskem postopku – 6-7/38-39
Nina Plavšak: ZFPPIPP z uvodnimi pojasnili – 8/30-31
Mile Nunič: Zakon o javnih zbiranjih s komentarjem – 

9/31
Občni državljanski zakonik – 10/29
Marko Brus: Uvod v zasebno pravo: Splošni del civilnega 

prava – 10/30-31
Cvetka Dragoš Jančar in Boris Jančar (ur.): Zdrav 

manager – uspešno vodenje – 11/31
Benjamin Flander: Kriza prava – odblèski kritične juris-

prudence – 12/30-31
Boris Jerman in Tjaša Vidic: Temelji civilnega in gospo-

darskega prava – 13/31
Mitja Kovač: Primerjalno pogodbeno pravo in ekonomija 

– 14/30-31
Matjaž Ambrož in Hinko Jenull: Kazenski zakonik z 

novelama KZ-1A in KZ-1B – 15/30-31
Boštjan M. Zupančič: Tembatsu – 16-17/38-39
Saša Galonja, Luka Ivanič, Sabina Jereb, Peter Lovšin 

in Sonja Ristanović: Gradbeno in uporabno dovoljen-
je – 18/30-31

Štefan Horvat: ZKP z uvodnimi pojasnili – 19/30-31

Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur: Nepremičninsko 
pravo 2 – 20/31

Matjaž Tratnik: Hipoteka – 21/42-43
Matjaž Ambrož, Ljubo Bavcon, Zvonko Fišer, Damjan 

Korošec, Vasilka Sancin, Liljana Selinšek, Mirjam 
Škrk: Mednarodno kazensko pravo – 22/30-31

Matej Avbelj in Jan Komárek: Constitutional Pluralism in 
the European Union and Beyond – 23/30-31

Miro Cerar in Valentina Franca: Kako študirati pravo? 
– 24-25/39

France Bučar: Temelji naše državnosti – 26/30-31
Sabina Pavlin: Nujni dediči – 27/31
Simon Savski, Boris Grilc, Srečko Jarc in Zdravko 

Mele: Zakon o detektivski dejavnosti s komentarjem in 
Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem – 28/30

Darja Kropivšek (uv. pojasnila): Predpisi s področja 
ekološkega kmetijstva – 29-30/39

Peter Čeferin: Moje odvetniško življenje – 33/31
Luka Tičar: Nove oblike dela – 35/30-31
Anže Erbežnik: Evolutivna teorija razvoja prava – 36/31
Mitja Černe, Uroš Ferjan, Andrej Grah Whatmough, 

Barbara Guzina, Dušan Jeraj, Irena Kamenščak, 
Ivan Kranjec, Jernej Podlipnik, Bojan Škof, Tanja 
Urbanija in Katja Wostner:     
Davki za managerje – 37/30-31

Polonca Kovač, Iztok Rakar in Matjaž Remic: Upravno-
procesne dileme o rabi ZUP, 2. del – 38/31

Andrej Veble: Dokazni učinki notarskih listin v medna-
rodnem pravnem prometu – 39-40/38-39

Marijan Kocbek in Saša Prelič (uv. pojasnila): Zakon 
o gospodarskih družbah z novelami ZGD-1D do  
ZGD-1G – 43/30-31

Boštjan M. Zupančič: The Owlets of Minerva – 44/30-31
Zoran Smiljanič: Ustava v stripu – 44/31
Verica Trstenjak in Maja Brkan: Pravo EU – ustavno, 

procesno in gospodarsko pravo – 45/30-31
Andrej Rahten: Jugoslovanska velika noč – 46/30-31
Mojca Mihelj Plesničar: Nežnejši spol? – 47/30-31
Tilen Štajnpihler: Precedenčni učinek sodnih odločb pri 

pravnem utemeljevanju – 48/31

znanost
Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Sloveniji 

(Janja Hojnik in Matej Avbelj) – 34/6–9/č
Z obrobja postave: Gledam tvojo glavo, ki je ni (Tomaž Pavčnik) – 

44/33/č
Izumi in avtorska dela v delovnem razmerju (Elizabeta Zirnstein) – 

45/II–VIII/pril

Zveza društev pravnikov Slovenije
glej tudi Dnevi slovenskih pravnikov 2010
Z varčevanjem na področju pameti ne bomo prišli na zeleno vejo 

(Lojze Ude) – 39-40/3/uv
Priznanja in nagrade za leto 2012 – 39-40/6–8/por

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

Zvezno vrhovno sodišče ZR Nemčije
Zahtevek »navideznega« očeta za podajo informacij o biološkem 

očetu otroka (Judita Dolžan) – 2/24-25/sp
Povrnitev stroškov tujega »korespondenčnega« odvetnika (Judita 

Dolžan) – 6-7/34-35/sp
Pravica do denarne odškodnine zaradi kršitev osebnostnih pravic 

svojcev z nedovoljeno objavo fotografije (Judita Dolžan) –  
27/22-23/sp

Uvoz zdravil iz države članice EU z obljubo popusta (Judita Dolžan) 
– 43/25/sp

Pravica do odškodnine v primeru odpovedi leta zaradi napovedi 
stavke pilotov (Judita Dolžan) – 45/25/sp

Zvezno ustavno sodišče ZR Nemčije
Višina denarne pomoči za azilante (Špela Kunej) – 31-32/34-35/sp

Ž 
živali

Pridobivanje podatka o tem, ali je bil pes cepljen – 16-17/28/mo
Obravnava čebelarske dejavnosti – za odmero 2011 – 20/II–IV/ erar
Centralni register psov – 22/24-25/mo
Lastniku zemljišča ni treba tolerirati lova na njem (Andreja Tratnik) – 

29-30/36-37/sp

živila
Accounting for Hunger – The Right to Food in the Era of 

Globalisation (Irena Vovk) – 3/30/prik
Stopnja DDV za led – verifikacija odgovora – 4/II/erar
Povračilo stroškov za prehrano med delom (Brigita Rajšter Vranović) 

– 5/19/vo
Na planincah, auf der Alm ali sur les alpages – koga dejansko 

zavajamo in koga ščitimo? (Janja Hojnik) – 15/6–8/č
Prepoved samopostrežnih avtomatov s hrano in pijačo – 15/21/sp
Dobava šolskih malic srednji šoli in DDV – 20/II/ erar
Zavrnitev zahteve za registracijo tridimenzionalnega znaka zaradi 

neobstoja razlikovalnega učinka (Judita Dolžan) – 23/24-25/sp
Prehranska varnost ali ZKZ (Andrej Hafner) – 36/15–17/odm
Za varno hrano (Irena Vovk) – 36/32/por
In vino (realiter) veritas? (Zoran Skubic) – 38/25-26/sp
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Pravica do odsotnosti z dela zaradi priprave na strokovni izpit – 
16-17/25/vo

Izobraževanje v lastnem interesu – 18/19/vo
Znanje slovenščine kot pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi – 

19/19/vo
Način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka – 20/20/vo
Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti – 20/20/vo
Razveljavitev stare pogodbe o zaposlitvi – 23/18/vo
Regres za prehrano in povračilo prevoznih stroškov po novem 

zakonu – 24-25/28/vo
Regres za prehrano po novem zakonu in aneksih h kolektivnim 

pogodbam dejavnosti – 26/18/vo
Vprašanje zakonitosti posega v pridobljene pravice upokojencev – 

28/15–19/č
Stroški na službenem potovanju po ZUJF – 28/21-22/vo
Regres za letni dopust – 29-30/23/vo
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ravnatelju po določbah ZUJF – 

33/21/vo
Izplačilo solidarnostne pomoči v primeru požara – 34/22/vo
Plača delovnega invalida po prerazporeditvi v skladu s predpisi o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 35/18/vo
Z novim ZDR do zmanjšanja segmentacije na trgu dela – 37/3/uv
Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe po četrti alineji 

prvega odstavka 88. člena ZDR – 38/21/vo
Odpravnina ob upokojitvi po ZUJF – 43/21/vo
Zavarovanje osebe z dvojnim statusom (statusom delavca in 

statusom podjetnika) – 44/18-19/vo
Izračun odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga – 46/19/vo
Skrajšanje odpovednega roka – 47/18/vo
Obračun nadomestila plače v primeru prepovedi opravljanja dela – 

48/17-18/vo

Vesna Bergant Rakočević
Ad hoc: Talibani v Butalah – 3/33/č
Ad hoc: Prijatelji in principi – 9/33/č
Kdo je tu nor? – 10/7-8/odm
Ad hoc: Med utemeljevanjem, prepričevanjem in propagando – 

14/33/č
Ad hoc: Svoboda (za)govora – dolžnost poslušanja? – 20/33/č
Ad hoc: Neumnost – slovenski nacionalni šport – 26/33/č
Rasizem v nogometu – kaj nam lahko pove primer Terry – 

29-30/13-14/č
Ad hoc: Jurist naj ne bo! – 33/33/č
Ad hoc: Kdor dela veter, naj žanje vihar (ali o kamenjanju in glagolu 

»spregledati«) – 38/33/č
Ad hoc: NNNP ali nič človeškega mi ni tuje – 45/33/č
 (Po)učno leto – 49-50/3/uv

Luka Bernard
Evropski trendi pri urejanju prodaje na kratko – 4/13-14/č
Zahteva za znižanje kupnine pri prodajni pogodbi po OZ in ZVPot – 

24-25/14-15/č

Nina Betetto
Sapienti sat – 11/3/uv

Maja Bilbija
Odziv na odzivno poročilo o odpravi kršitev v postopku javnega 

naročanja – 10/17-18/č

Breda Bloudek
Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenega pravdnega postopka za 

uveljavitev terjatve in pravdni stroški – 35/9–14/č

Erazem Bohinc
Četrto mesto na tekmovanju iz mednarodnega prava (skupaj z 

Andrejem Majcetom in Nino Matijašević) – 18/27/por

Tanja Bohl
Zloraba odsotnosti z dela zaradi nege otroka je lahko razlog za 

izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (skupaj z Ano Čeh) – 
15/16-17/č

Blaž Bolcar
Prve OI na družbenih omrežjih – 31-32/37/por
Osebno sponzorstvo in endorsement – 34/19-20/č

Tanja Bratina
Kdaj priglasiti, to je zdaj vprašanje (skupaj z Aleksandro Mitić) –  

9/II–VIII/pril
Oblikovanje sklopov v postopkih javnega naročanja skozi prakso – 

11/8–10/č
Omejujoča merila lekarniške mreže – 20/8-9/č

A
Matej Accetto

Evropska unija kot pravni problem – 12/3/uv
Vpliv prava EU na pravico do sodnega varstva: okoljsko pravo kot 

testni poligon? – 21/8–10/č

Gašper Adamič
Pravica do vode – 16-17/22–24/č

Meta Ahtik
Kartelni dogovor o višini Euriborja? (skupaj z Ano Vlahek) –  

10/13–15/č
(Ne)optimalnost evrskega denarnega področja? – 21/29–31/č

Matjaž Ambrož
Slave bi! – 2/29/zap
Nekavzalni prostovoljni odstop v noveli KZ-1B – 3/16-17/č
Svež zrak, trdo delo – 4/30/zap
Prižgimo luč, ljudje – 9/30/zap
Mlade družine – 12/29/zap
Ozaveščeni potrošnik – 14/29/zap
Šola – kasarna – tovarna – zapor – 18/29/zap
Kako študirati pravo? – 24-25/39/prik
Proslave – 26/29/zap
Gasilni aparat – 29-30/38/zap
Dileme eventualnega naklepa – 33/II–VI/pril
Vajino skupno življenje – 35/29/zap
Velikega ega problem – 37/29/zap
Kako stehtati (so)storilsko voljo? – 38/15-16/č
Nove generacije – 41-42/38/zap
Razumnik in ženska – 44/29/zap
Čustvo novote – 49-50/37/zap

Matej Avbelj
Ustavnopravne posledice razpusta Državnega zbora – 19/2/uv
Konstitucionalizacija listine EU o temeljnih pravicah – 19/26-27/sp
Ustavni pluralizem v EU in Sloveniji – 21/6–8/č
Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Sloveniji 

(skupaj z Janjo Hojnik) – 34/6–9/č
Evropska unija kot zveza nacionalnih držav – 36/8-9/č
Vzpostavitev predpostavk za nastanek in rast slovenske pravne 

države – 39-40/9–11/č
Pogled v zrcalo kriz Evropske unije – 44/3/uv
Naravno pravo in postmoderni čas – 45/28-29/por

Franci Avsec
Predpisi s področja ekološkega kmetijstva – 29-30/39/prik

B
Vladimir Balažic

ZFPPIPP z uvodnimi pojasnili – 8/30-31/prik

Samo Bardutzky
Pilotne sodbe ESČP (skupaj z Matijo Žgurjem) – 13/30/prik
Ustavno pravo 2012–2042 (skupaj s Sašo Zagorcem) –  

19/28-29/por

Andrej Bebler
Odškodninska odgovornost za prospekt – zavajajoča praksa ATVP? 

– 16-17/6–8/č

Nataša Belopavlovič
Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času – 

3/19/vo
Dodatni dnevi dopusta za invalide – 4/20/vo
Pravica do dopusta v primeru dela s krajšim delovnim časom – 

6-7/26/vo
Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe – 9/21/vo
Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi – višja izobrazba od 

zahtevane – 9/21/vo
Izpolnitev pogoja za pravico do jubilejne nagrade – 10/21/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe –  

10/21/vo
Varstvo plače starejših delavcev – 11/19/vo
Transformacija pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas 

– 12/21/vo
Pokojninska reforma – kdaj in zakaj – 13/3/uv
Merila za določitev presežnih delavcev – 15/20/vo
Hramba dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu – 

15/20/vo
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Joži Češnovar
Je povrnitev stroškov izobraževanja nekdanjemu delodajalcu s strani 

novega delodajalca za delavca res obdavčena boniteta? – 
16-17/8–11/č

D
Matija Damjan

Občni državljanski zakonik – Faksimile izdaje iz leta 1928 s 
spremno besedo dr. Mihe Juharta – 10/29/prik

Hipoteka – 21/42-43/prik

Matjaž Debelak
Zamudno oblikovanje vlade po volitvah – 3/10-11/č
Neustavno stanje na kategoriziranih občinskih cestah – 5/9–11/č
Vzdrževanje občinske ceste, ki poteka po zasebnem zemljišču – 

29-30/22-23/vo

Jure Debevec
Razmerja pri etažni lastnini, nastali pred uveljavitvijo SPZ (t. i. 

dejanska etažna lastnina) – 43/9–12/č

Miran Deželak
Specializirane preiskovalne skupine v praksi – 14/15–17/č

Tone Dolčič
Obrezovanje otrok – verska svoboščina ali kršitev otrokovih pravic? 

– 9/9–11/č

Žiga Dolhar
Okno za filtriranje spletnih vsebin se vztrajno pripira – 9/27-28/sp

Anita Dolinšek
Odločanje etažnih lastnikov – 12/12–14/č

Judita Dolžan
Podaljševanje jubilejne prodajne akcije kot nelojalna konkurenca – 

1/26-27/sp
Zahtevek »navideznega« očeta za podajo informacij o biološkem 

očetu otroka – 2/24-25/sp
Povrnitev stroškov tujega »korespondenčnega« odvetnika –  

6-7/34-35/sp
Potrditev zamudne sodbe, izdane zoper toženo stranko, katere 

naslov ni znan kot evropski nalog za izvršbo – 13/24/sp
Zavrnitev zahteve za registracijo tridimenzionalnega znaka zaradi 

neobstoja razlikovalnega učinka – 23/24-25/sp
Prepoved obrezovanja dečkov iz verskih razlogov – 26/24-25/sp
Pravica do denarne odškodnine zaradi kršitev osebnostnih pravic 

svojcev z nedovoljeno objavo fotografije – 27/22-23/sp
Izvršitev sodne odločbe, izdane pred pristopom države izvršiteljice k 

EU – 28/26/sp
Časovna uporaba Uredbe o postopkih v primeru insolventnosti v 

novih državah članicah – 29-30/32/sp
Pristojnost nacionalnega sodišča v čezmejnem sporu zaradi kršitve 

evropskega patenta – 33/28/sp
Dopustnost posredovanja oboroženih sil v primeru terorističnega 

napada – 35/23/sp
Dopustnost uporabe nacionalnega prava pri pridobivanju dokazov v 

drugi državi članici – 36/28-29/sp
Uvoz zdravil iz države članice EU z obljubo popusta – 43/25/sp
Pravica do odškodnine v primeru odpovedi leta zaradi napovedi 

stavke pilotov – 45/25/sp
Pristojnost glede zavrnitve izvršitve zamudne sodbe države članice 

izvora zaradi javnega reda – 46/25-26/sp

Filip Dougan
Obisk institucij EU – 8/28/por

Mateja Dren
Bonitetne ocene v javnih naročilih (skupaj z Boštjanom Grešakom) – 

41-42/9-10/č

Matjaž Drev
Kriza prava – odblèski kritične jurisprudence – 12/30-31/prik

Eneja Drobež
Združljivost slovenskega sistema obveznega kolektivnega upravljanja 

malih pravic z evropskim pravom – 28/II–VII/pril
Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic – 

34/12–14/č
Nekateri pomisleki v zvezi s predlogom novele ZASP – 43/13-14/č

Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja 
brez izbire? – 27/13-14/č

Nataša Bratož
Ali je prav, da varovanje interesov upnika nima nobene omejitve? – 

12/19/odm

Nejc Brezovar
Po poteh demokracije, pravne države in varstva človekovih pravic – 

15/29/por

Maja Brkan
Za večji vpliv Slovenije pri sodnem ustvarjanju prava EU – 43/3/uv

Bogomil Brvar
Alkohol kot sekundarni vzrok najhujših prometnih nesreč v obdobju 

2001–2010 – 9/14-15/č
Vpliv kazenskih točk na varnost cestnega prometa – 20/16–19/č

Bojan Bugarič
Reševanje evra in začetek konca EU? – 5/3/uv

Jelena Burnik
Facebook v evropskem okviru varstva osebnih podatkov – 3/6–8/č
Prenovljen okvir za varstvo osebnih podatkov v EU – 19/10–12/č

C
Nada Caharijaz Ferme

Rejništvo in preživnina – 29-30/17-18/č

Nataša Cankar
Novi načini alternativnega reševanja sporov in možnosti za njihovo 

uvedbo v Sloveniji – 22/19-20/č

Jaka Cepec
Pravna podlaga za socialna zavarovanja družbenika – poslovodje v 

enoosebni d. o. o. – 3/12–14/č

Gregor Cerar
Nerazumevanje volje strank Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine 

Slovenije (skupaj z Boštjanom Gromom) – 12/20/odm

Miro Cerar
Modrec ali razbojnik – 31-32/3/uv

Špela Cirer
Prvi odzivi prakse na elektronsko poslovanje v postopkih izvršbe – 

10/16/č

Dženeta Cizelj
Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj? (skupaj s 

Christianom Schittonom) – 27/II–VII/pril

Živa Cotič
Inercija in negativna selekcija – 5/32/por
Delo varuhinje človekovih pravic – 10/32/por
Boj za pozornost občinstva (skupaj z Barbaro Kranjc) – 15/32/por
Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji – 27/29/por

Č
Petra Čas

Postopek o prekrških z najnovejšo sodno prakso (skupaj z Nušo 
Orel) – 37/II–VIII/pril

Zdenka Čebašek - Travnik
Veliko bi jih pisalo, malokdo bi utemeljeval – 1/7/odm
Pogled varuhinje človekovih pravic – opravljeno delo in izzivi za 

prihodnost – 47/3/uv

Rok Čeferin
Državljani v trenirkah in sovražni govor – 3/14-15/odm

Ana Čeh
Zloraba odsotnosti z dela zaradi nege otroka je lahko razlog za 

izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (skupaj s Tanjo Bohl) – 
15/16-17/č
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Mednarodno okoljsko pravo – 41-42/39/prik
Arbitraža kot poslovni model reševanja sporov – 44/28/por
Sodba glede suverenosti in morske meje med Nikaragvo in 

Kolumbijo – 49-50/28/sp

Aleš Galič
Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev –  

11/II–VII/pril
Zunajsodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji – med 

pomanjkljivim, sistemsko zgrešenim in protiustavnim –  
31-32/6–8/č

Klemen Ganziti
Zdravstveno zavarovanje francoske upokojenke s stalnim 

prebivališčem v RS – 33/21/vo

Franci Gerbec
Mag. Rudi Vouk – dobitnik XXIII. Tischlerjeve nagrade – 5/28/por

Adriana Glažar
Prav(n)a rešitev (skupaj z Uršo Horvat) – 12/32/por

Urška Gliha
Merila in višina odškodnine po 118. členu ZDR v primeru športnega 

delavca – 38/19-20/č

Sandra Gobec
Vnovična integracija jadranskega trga – 48/29/por

Anže Godec
Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper vsebino objave in/ali 

razpisno dokumentacijo (skupaj z Majo Prebil) – 22/21-22/č

Primož Gorkič
ZKP z uvodnimi pojasnili – 19/30-31/prik
Ne tožilska, policijska preiskava? – 34/31/prik

Anita Goršek
Si obrezovanje zasluži pravno varstvo? – 8/9–11/č

Franc Grad
Natečaj za ustavne spremembe? – 10/3/uv
Ustavna sprememba glede oblikovanja vlade ne bo ničesar rešila – 

24-25/6–9/č

Marjetka Gradišnik
Problematika odločb Policije o vračanju tujcev (skupaj s Polonco 

Kovač) – 18/12–14/č

Andrej Grah Whatmough
Davčna obravnava daril – 48/II–VIII/pril
Novele davčnih zakonov in nov sistem pavšalne obdavčitve – 

49-50/6-7/č

Boštjan Grešak
Bonitetne ocene v javnih naročilih (skupaj z Matejo Dren) –  

41-42/9-10/č

Suzana Gril
Nekatere dileme postopka v zvezi z odložitvijo prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja – 41-42/11–13/č
ZPrCP-A ali koga skrbi za varnost na naših cestah – 44/12-13/č

Urška Grm
Možnosti stranke v primeru pristranskosti sodnika – 4/10–12/č
Kolektivni socialni spori (skupaj z Jako Slokanom) – 6-7/II–VII/pril
Ocena učinkovanja aktualnih določb v zvezi z dokaznim bremenom 

v postopkih – 20/14–16/č

Boštjan Grom
Nerazumevanje volje strank Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine 

Slovenije (skupaj z Gregorjem Cerarjem) – 12/20/odm

Lara Grušovnik
Razvoj koncepta prepovedi zlorabe pravic v sodni praksi Sodišča 

EU – 47/12–14/č

H
Andrej Hafner

Prehranska varnost ali ZKZ – 36/15–17/odm

Tadej Dubrovnik
Volivec brez pravnega sredstva (skupaj z Jurijem Toplakom) – 

12/14–16/č

E
Andrej Ekart

Evropsko civilno procesno pravo I – 2/30-31/prik
Skladnost sklepov o izvršbi COVL z minimalnimi standardi Uredbe o 

evropskem izvršilnem naslovu – 29-30/6–8/č

Anže Erbežnik
Detektivska dejavnost in zasebno varovanje – 28/30-31/prik

F
Mateja Tamara Fajs

Banalno problematiziranje ZVEtL – 9/16–18/odm

Boris Fanin
Ali je računalniška aplikacija, ki podpira vlaganje elektronskih 

zemljiškoknjižnih predlogov, pravna norma? – 24-25/16-17/č

Primož Feguš
Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse 

– 12/9–11/č
Najemna pogodba za poslovni prostor v obliki neposredno 

izvršljivega notarskega zapisa – 19/13–15/č

Aleš Ferčič
Pomen pravil o državnih pomočeh za javno-zasebna partnerstva – 

21/23–25/č
Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj – SSGP 

II – 29-30/II–VIII/pril

Boštjan Ferk
Zeleno javno naročanje (skupaj z Brankom Kašnikom in Majo 

Potočnik) – 18/II–VIII/pril
Razvoj in novosti na področju javno-zasebnega partnerstva –  

21/20–22/č

Andrej Ferlinc
Ali ni neodvisnost sodišč sama sebi namen, če je eno stopnjo pred 

tem selekcija zadev podvržena odvisnosti? – 5/6-7/č

Jožica Ficko
Dodatek za nego otroka z Aspergerjevim sindromom – 46/20/vo

Mirko Filipović
Ameriški »strup« v Evropi – 6-7/12-13/č
Od projekta do objekta hitreje? – 37/11-12/č

Zvonko Fišer
Zakaj državno tožilstvo ne sme biti pod notranjim ministrstvom – 

4/3/uv
Dokazovanje v kazenskem postopku – 6-7/38-39/prik

Damijan Florjančič
Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine v KZ-1 (po 

noveli KZ-1B) – 37/17–20/č

Valentina Franca
Izzivi kmeta na trgu dela (skupaj s Katarino Krapež) – 37/15-16/č

Goranka Franz Ravbar
Z enotnim evropskim nebom do izboljšanja pretoka (večje 

zmogljivosti) zračnega prometa – 34/15–17/č

Andrej Friedl
Predlogi podizvajalcev za odpravo slabih praks (skupaj z Igorjem 

Knezom) – 35/6–8/č
Zaščita plačil podizvajalcem v ZDA in Franciji (skupaj z Igorjem 

Knezom) – 36/11-12/č

Gašper Friškovec Iršič
SDH – 44/32/por

G
Natali Gak

Blagi prosvetitelj narodov – 31-32/38-39/prik
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Koliko vas me pozna? – 49-50/39/č

Jasna Hudej
Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava 

pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (skupaj z 
Iztokom Ščernjavičem) – 3/II–VII/pril

O pomenu vknjižbe lastninske pravice (skupaj z Iztokom 
Ščernjavičem) – 8/18/odm

Izčrpanje pravnih sredstev v kazenskem postopku – 16-17/II–VI/pril

I
Albin Igličar

Tembatsu – druga od suhih krav – 16-17/38-39/prik
Problemi zakonodajne politike – 26/II–VI/pril
Upravičenost pojma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – 

47/16-17/č

Uroš Ilić
Prevzem zdravih jeder (skupaj z Matjažem Janom in Klemnom 

Štefančičem) – 15/II–VIII/pril
Zakon o gospodarskih družbah z novelami ZGD-1D do ZGD-1G – 

43/30-31/prik

Šime Ivanjko
Pravniki smo kapitulirali pred ekonomijo, politiko in mediji – 1/3/uv
Izbrisi pravnih oseb iz sodnega registra – pravna ustvarjalnost ali 

napaka? – 2/II–VIII/pril

Ranka Ivelja
Tuje perje, argumenti in plagiat – 49-50/20/odm

J
Matjaž Jan

Prevzem zdravih jeder (skupaj z Urošem Ilićem in Klemnom 
Štefančičem) – 15/II–VIII/pril

Marta Dominika Jelačin
Še o sodni prodaji nepremičnine za poplačilo bagatelnega dolga – 

16-17/13-14/odm
Zgodba o neki sodni farsi je zdaj končana – 20/12-13/č

Gregor Jenko
Zadovoljstvo tudi ob neuspešni mediaciji (skupaj z Nano Weber) – 

18/14–16/č

Hinko Jenull
In flagranti: Čigavo bo pravosodje? – 1/33/č
In flagranti: Prek discipline do sociale – 6-7/41/č
In flagranti: Vitka pravna država – 12/33/č
In flagranti: Zlato fiskalno pravilo – 18/33/č
In flagranti: Petrovič in Uroševič – 23/33/č
Alibi lastnika vozila – 27/6–9/č
In flagranti: Teža prava v politiki – 29-30/41/č
In flagranti: Čarovnice – 36/33/č
In flagranti: Razprodaja – 43/33/č
In flagranti: Zakon ulice – 48/33/č

Nina Jerala
Preiskavo (hišno in osebno) odredi sodišče na pisni predlog 

(upravičenega) tožilca – 16-17/ VI–VIII/pril

Jan Jeram
Vloga bonitetnih agencij in reguliranje njihovega delovanja –  

8/II–VIII/pril

Boris Jerman
Škodljiva obdavčitev pomorskih agentov (skupaj z Jano Rodica) – 

8/29/por

Sladjana Ješić
Nasilje in samovolja v nogometu pogojno dopustna? – 13/18-19/č

Franci Ježek
Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 – 2/8-9/č
Zakonita in zakonska brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 

– 6-7/22/odm

Savin Jogan
In memoriam: Aleksander Ternovec (1935–2012) – 43/29/zap

Zoran Hajtnik
Erotična varnost v hramu pravice – 24-25/25-26/č
Odvetniki podpiramo obstoj in nadaljnji razvoj sodišču pridruženih 

mediacij – 48/12-13/č

Ryan Hartner
Pravilna geometrijska umestitev grba na zakonsko uporabni zastavi 

Slovenije (skupaj z Nejcem Širovnikom) – 14/19–21/č
Pravne možnosti za legalizacijo slovenske tribarvnice – 19/17-18/č

Anita Hiršl
Civilna odgovornost pri poslovanju na podlagi notranjih informacij 

(skupaj z Ronnijem Christopherjem Horvatom in Saro Pušenjak) 
– 13/II––VIII/pril

Janja Hojnik
Na planincah, auf der Alm ali sur les alpages – koga dejansko 

zavajamo in koga ščitimo? – 15/6–8/č
O obletnicah, ki jih praznujemo, in tistih, ki jih ne – 21/3/uv
Pravni vidiki reforme gospodarskega upravljanja v EMU –  

21/31–33/č
Ustavni pluralizem v EU in onkraj nje – 23/30-31/prik
Zadeva HIT: slovensko izvozno usmerjeno igralništvo naletelo na čer 

– 29-30/28-29/sp
Snovanje novih Le Corbusierjevih stolpov Evrope – 33/3/uv
Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Sloveniji 

(skupaj z Matejem Avbljem) – 34/6–9/č
Pravo EU – ustavno, procesno in gospodarsko pravo –  

45/30-31/prik

Ronnie Christopher Horvat
Civilna odgovornost pri poslovanju na podlagi notranjih informacij 

(skupaj z Anito Hiršl in Saro Pušenjak) – 13/II––VIII/pril

Urša Horvat
Prav(n)a rešitev (skupaj z Adriano Glažar) – 12/32/por

Vladimir Horvat
Zunajknjižno priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah – 

24-25/II–VIII/pril

Nataša Hribar
Kdo je glava vaše družine? – 1/31/č
Desni prilastek – 2/32/č
Polstavčni desni prilastek – 3/31/č
Dovršnost in nedovršnost glagolov – 4/32/č
O glasovih in naglasu slovenskega knjižnega jezika – 5/31/č
Zima in legokocke – 6-7/40/č
O imenih – 8/31/č
Velelnik – 9/32/č
Zaporedje pridevnikov v besedni zvezi – 10/31/č
Na pijačo pred ali po kosilu? – 11/32/č
V redu? – 12/31/č
Prislovi kratnosti in še kaj – 13/32/č
O u-jih in v-jih – 14/31/č
Kako pohitrimo računalnik – 15/32/č
O stičnosti – 16-17/39/č
Avtomobili – 18/32/č
Moški oziroma ženske – 19/31/č
Kaj vas zjutraj zbuja? – 20/32/č
Še o orodniku in pridevnikih – 21/43/č
O dnevih – 22/32/č
Tuje ime v slovenskem besedilu – 23/31/č
Velika začetnica kot znak spoštovanja – 24-25/40/č
Ponovitve besed in vejica – 26/31/č
Vejica in narekovaji – 27/32/č
O števnikih in zaimkih – 28/31/č
Usluga ali storitev? – 29-30/40/č
Kako izgovarjamo prevzeta imena – 31-32/39/č
Vejica v levem prilastku – 33/32/č
Še o vejici in nekaj o veznikih – 34/32/č
O dopisih – 35/31/č
Datum in ura – 36/32/č
Naslovi v dopisih – 37/31/č
Predlog z in njegova varianta s – 38/32/č
Le slike imamo v okvirju – 39-40/39/č
Premier – 41-42/40/č
Preko in prek – 43/31/č
Je sladoled jagodni ali jagodov? – 44/32/č
V katerem ali kjer? – 45/31/č
Ali ne razumemo nič ali ničesar? – 46/32/č
Glagol ob količinskem izrazu – 47/31/č
V sto letih gore vzele 1957 življenj – 48/32/č
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Rajko Knez
Sodno pravo Evropske unije – 3/30-31/prik
Akt za enotni trg – 12 pobud za okrepitev rasti in zaupanja – 

21/18–20/č

Sandi Kodrič
Stanovanjsko premoženje kot vir za četrti pokojninski steber –  

1/11-12/č
Svetovanje s figo v žepu – 2/34/č
Bi kupili informacije o sebi ali o svojem otroku? – 6-7/42/č
So kontrolorji gledali stran? – 12/34/č
Nevidna roka trga – 16-17/42/č
Vsiljeni standardi – 19/34/č
O družbenem statusu in etiki – 22/34/č
Ali je vaš šef psihopat? – 27/34/č
Smo kupili knjigo ali kaj drugega? – 33/34/č
Eno gnilo jabolko pokvari ves zaboj – 37/34/č
Davek škodi, zmanjšanje kakovosti pa še bolj – 41-42/42/č
Vsi smo pirati – 45/34/č
Za dobiček naredijo marsikaj – 48/34/č

Neža Kogovšek Šalamon
Odgovornost – 26/3/uv
Izbrisanim je treba izplačati odškodnine – 26/25–27/sp
Izbris, Demos in dejstva – 29-30/19/odm

Vida Kokalj
Bo zdaj varovanje prireditev v diskotekah boljše? – 14/6–8/č

Polonca Končar
Do večje učinkovitosti delovnega prava z večjo vlogo inšpekcije dela 

– 48/3/uv

Boštjan Koritnik
Novo (staro) vodstvo – 20/27/por

Maja Koritnik
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 

(skupaj s Petrom Mercem) – 46/II–VIII/pril

Damjan Korošec
Zelo kritično o institutu hujše posledice v slovenskem kazenskem 

pravu – 19/II–VI/pril

Mateja Kosirnik
Še o zemljiški knjigi – 5/8-9/č
Dodatni dnevi dopusta javnih uslužbencev zaradi otrok – 10/15/č

Vida Kostanjevec
Ureditev začasnih zavarovanj v 43. členu ZPVPJN – 4/VI-VII/pril
Sankcija neveljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila – 

24-25/18–22/č

Suzana Košir
Ali lahko Državna revizijska komisija odloča o zahtevku za revizijo, 

čeprav procesne predpostavke niso izpolnjene? – 28/12-13/č

Blaž Kovač
Zakon o javnih zbiranjih s komentarjem (Milan Nunič) – 9/31/prik
Računalnik ne zadrži izvršitve – 19/8-9/č
Janusov obraz sodstva do izbrisa – 45/14-15/č

Jožef Kovač
Alternativno reševanje bagatelnih zadev ob pripravi sprememb 

kazenske zakonodaje – 36/17-18/č

Polonca Kovač
Contradictio in adiecto – regulacija »dereguliranega« postopka 

vrednotenja tujega izobraževanja? – 9/6–8/č
Ali je etika (lahko) dejavnik odločanja tudi v javni upravi? – 

16-17/20-21/č
Problematika odločb Policije o vračanju tujcev (skupaj z Marjetko 

Gradišnik) – 18/12–14/č
Izvršljivost pred vročitvijo – tlakovec na poti v pekel neustavnosti 

(skupaj z Matjažem Remicem) – 19/6–8/č

Gregor Kovačič
20 let Ustave – 1/27-28/por

Maša Kovič Dine
Nujne spremembe vrednot družbe – 27/28/por

Barbara Kranjc
Boj za pozornost občinstva (skupaj z Živo Cotič) – 15/32/por

Ana Jug
Odprto pismo Sabini Vrčon, sodnici Višjega sodišča v Kopru – 

2/28/zap

Miha Juhart
Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih – 

48/8-9/č

Miran Jus
Denarne obveznosti po izstopu države iz EMU – 22/6–8/č
Javne garancije – 34/10-11/č

K
Igor Karlovšek

Moje odvetniško življenje – 33/31/prik

Branko Kašnik
Zeleno javno naročanje (skupaj z Boštjanom Ferkom in Majo 

Potočnik) – 18/II–VIII/pril

Igor Kaučič
Čas velikih sprememb – 4/31/prik

Boštjan Kavšek
Sprememba obveznega prevzemnega praga – oživitev kapitalskega 

trga? – 18/10-11/č

Nuša Kavšek
Skupno evropsko prodajno pravo: stvar izbire, vendar čigave? – 

27/9–11/odm

Bećir Kečanović
Nadzor občinskih funkcionarjev – med formalnostjo in dejansko 

učinkovitostjo – 35/14-15/odm
Nujne reforme ali pogrom javnega sektorja – 39-40/20-21/č

Tamara Kek
Davki za managerje – 37/30-31/prik
Sporna praksa obdavčitve dobička osebnih družb (skupaj z Blažem 

Radujkom) – 38/8–11/č

Miha Kerin
Omejitve zastopniških upravičenj v gospodarskih družbah s 

poudarkom na d. o. o. – 6-7/8–11/č
Prezrti problemi prevzemne zakonodaje – 13/6–9/č

Erik Kerševan
O slonih, marjeticah in potrdilih za pravnega strokovnjaka –  

48/10-11/č
Dvajset let Ustave RS – pomen ustavnosti in ustavna demokracija – 

49-50/38-39/prik

Urška Klakočar Zupančič
Potrebnost gradbenega in uporabnega dovoljenja pri etažiranju – 

8/19/vo
Upravičeni predlagatelji postopka za vzpostavitev etažne lastnine po 

ZVEtL – 36/9-10/č

Robert Kleindienst
Evropska ekonomska srebrenica – 4/34/č
Socialna kapica in (ne)pravičnost – 10/34/č
Obubožani do streznitve – 14/34/č

Robert Klun
Pravne dileme na področju zaposlovanja tujcev v državni upravi – 

4/15-16/odm
Ko obsojenec prosi hkrati za predčasni in pogojni odpust iz zapora 

– 19/VII–VIII/pril
Varstvo osebnih podatkov zaprtih oseb – 49-50/16-17/č

Saša Kmet
Pomen obdolženčevega kesanja v kazenskem postopku –  

2/11–13/č
Kontroverze »nepravnih« dejavnikov sojenja v kazenskem postopku 

– 33/VI–VII/pril

Igor Knez
Z novimi rešitvami do hitrejšega plačila? – 22/9-10/č
Predlogi podizvajalcev za odpravo slabih praks (skupaj z Andrejem 

Friedlom) – 35/6–8/č
Zaščita plačil podizvajalcem v ZDA in Franciji (skupaj z Andrejem 

Friedlom) – 36/11-12/č
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Gregor Kumer
Varovanje osebnih podatkov pacientke – 45/16/vo
Zadržanost z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo –  

47/19/vo

Špela Kunej
Višina denarne pomoči za azilante – 31-32/34-35/sp
Nižanje standardov tudi na področju azila – 35/16-17/č

L
Maja Lajevec

Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem 
postopku – 44/II–VIII/pril

Srečko Lavrenčič
Tožbeni zahtevek in dosojanje prikrajšanj pri plači – 14/17-18/č

Roman Lavtar
Lokalne volitve – najpogostejše napake pri delu volilnih odborov – 

2/10-11/č
Nadzor občinskih funkcionarjev – 31-32/19-20/č
Odpoklic in razrešitev občinskih funkcionarjev – 49-50/9–11/č

Rosana Lemut Strle
Ko se zdi, da tudi prometna varnost postaja posel – 28/6–8/č

Mitja Leskovar
Tajnost glasovanja: svet v eno, Slovenija v drugo smer –  

31-32/21–23/č

Jure Levovnik
Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo? –  

10/27/sp

Janč Ljubimski
Človekovo dostojanstvo v izvršbi – omejitev izvršbe glede prejemkov 

iz delovnega razmerja – 4/7–9/odm
Sodišče kot bančni servis? – 10/8–10/č
Avtomat COVL – sodni espresso pregrenkega okusa – 23/6–9/č
Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo 

stranska vrata tudi v Sloveniji? – 33/6–9/č

Jure Logar
Ena (ne)uspešna kandidatura na volitvah naj bi za vselej »odnesla« 

vašo pravico do varstva osebnih podatkov – 1/9-10/odm
Acta: iskanje pravega ravnotežja med pravicami iz ustvarjalnosti in 

pravico do varstva osebnih podatkov – 6-7/6–8/č
Novi gradniki panoptikona – 36/6-7/č

Romana Logar
Pojasnilo 41-42/I/pod

Karmen Lutman
Zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na CEEMC – 19/29/por
Primerjalnopravni trendi na področju zastaranja – 46/8-9/č

M
Andrej Majce

Četrto mesto na tekmovanju iz mednarodnega prava (skupaj z 
Erazmom Bohincem in Nino Matijašević) – 18/27/por

Boštjan Makarovič
Novi Zakon o elektronskih komunikacijah – po domače začinjen 

regulativni okvir EU – 45/8–10/č

Jelena Malnar
IV. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava –  

13/28/por

Zlatka Markovič
Bolni otroci v vrtcu in varovanje zdravja drugih (skupaj z Alešem 

Potočnikom) – 39-40/26-27/vo

Branko Masleša
Sodstvo med vse bolj nepregledno zakonodajo – 46/3/uv

Damjan Mašera
Kako do učinkovitejše inšpekcije dela – 48/6-7/č

Janez Kranjc
Vox populi vox Dei – 1/32/č
Clementia, in quamcumque domum pervenerit, eam felicem 

tranquillamque praestabit – 3/32/č
Cui plus licet, quam par est, plus vult, quam licet – 5/32/č
Patrem familias vendacem, non emacem esse oportet – 8/32/č
Ubi non est pudor nec cura iuris sanctitas pietas fides, instabile 

regnum est – 10/32/č
Loqui ignorabit, qui tacere nesciet – 12/32/č
Nec umquam committet uirtus ut uitia dum compescit imitetur – 

14/32/č
Nemo enim potest personam diu ferre, ficta cito in naturam suam 

recidunt – 16-17/40/č
Nam interrogare sapienter est docere – 19/32/č
Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat, aut ubi paupertas 

vincere nulla potest? – 21/44/č
Licitum est quod a lege indultum est – 23/32/č
Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si 

quid vi aut iure prohibetur – 26/32/č
Qui parti civium consulunt, partem neglegunt, rem perniciosissimam 

in civitatem inducunt, seditionem atque discordiam – 28/32/č
Non est beatus, esse se qui non putat – 31-32/40/č
Crates, cum indoctum puerum vidisset, paedagogum eius percussit 

– 35/32/č
Milo, quem vitulum adsueverat ferre, taurum ferebat – 37/32/č
Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque 

quam stricti iuris rationem – 39-40/40/č
Temeritas est videlicet florentis aetatis, prudentia senescentis – 

43/32/č
Itaque probe definitur a Stoicis fortitudo, cum eam virtutem esse 

dicunt propugnantem pro aequitate – 45/32/č
Jugoslovanska velika noč – 46/30-31/prik
Non est enim in rebus vitium sed in ipso animo – 47/32/č
Quidquid agis prudenter agas et respice finem – 49-50/40/č

Katarina Krapež
Izzivi kmeta na trgu dela (skupaj z Valentino Franca) – 37/15-16/č

Darko Krašovec
Kaj narediti, ko delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost 

– 24-25/12-13/č
Ali lahko obstaja d. o. o. brez lastnika? – 31-32/14–16/č

Barbara Kresal
Spremembe delovne zakonodaje so nujne – 4/6-7/č
»Prisilno upokojevanje« po ZUJF v luči prepovedi diskriminacije na 

podlagi spola in na podlagi starosti – 23/II–VII/pril

Katarina Kresal Šoltes
Poseg ZUJF v pravico javnih uslužbencev do regresa za letni dopust 

– 26/8-9/č

Andrej Kristan
Od pripravnika do odvetnika tudi brez enoletne odvetniške 

kandidature – 26/10-11/č

Ivan Kristan
Kako diha pravna država? – 24-25/3/uv
Temelji naše državnosti – 26/30/prik
Dan spomina 23. avgust – pravna plat – 43/15/č

Franci Krivec
Lastninska pravica kot zgolj relativna (inter partes) pravica? – 

6-7/24-25/odm
Pravno varstvo prodajalca (ponudnika) pri prodaji kmetijskega 

zemljišča – 23/12–14/č

Matevž Krivic
Kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom? –  

1/6-7/odm
Odgovornost Demosa za izbris – 29-30/20-21/odm
Kako Vrhovno sodišče varuje nemoralno državo namesto njenih žrtev 

– 46/15–18/odm
Kako se Upravno sodišče nedopustno izmika sojenju – 49-50/8-9/č

Alenka Križnik
Kdo poda soglasje za medicinski poseg pri osebah, ki tega niso 

sposobne same? – 34/20-21/č

Polona Kukovec
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku – 18/6–8/č
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N
Matjaž Nahtigal

Evropski fiskalni pakt – preveč tog in omejevalen – 12/II–VII/pril
Alternativne prihodnosti EU – 49-50/II–VIII/pril

Aleš Novak
Križi in težave z razumevanjem odločitve v zadevi Lautsi proti Italiji 

– 8/11–13/odm
Razmislek ob rob dvema kršitvama akademske etike pri pravnem 

pisanju – 47/8–11/č
Še enkrat o plagiatih in etiki javnega prostora – 49-50/18–20/odm

Marko Novak
Kadijeva sodba – 48/14–16/č

O
Nuša Orel

Postopek o prekrških z najnovejšo sodno prakso (skupaj s Petro 
Čas) – 37/II–VIII/pril

Maja Orlić
Cilji predloga ZPIZ-2 – 39-40/37/por
Aktualna vprašanja upravnega prava – 41-42/17-18/por
Ustavna reforma oblikovanja vlade – 41-42/19/por
O nekaterih najpomembnejših vprašanjih v ZKP-K – 43/17/por
Pravo in nove tehnologije – 43/19-20/por
Kritično o perečih pravnih vprašanjih – 48/27-28/por
Država se mora umakniti – 49-50/34/por

Marine Orsini Ursić
Plačilo preživninskih obveznosti v postopku osebnega stečaja – 

47/6-7/č

P
Marijan Pavčnik

Bolonjska setev – 26/6-7/č
Čistina – 28/8/zap
»V začetku je bilo dejanje« – 49-50/13/č

Tomaž Pavčnik
Z obrobja postave: Bog – 2/33/č
Z obrobja postave: Posameznikova izhodišča kulturnih vrednot – 

8/33/č
Z obrobja postave: Kako loviti ravnotežje brez tal pod nogami? – 

13/33/č
Z obrobja postave: Samopostrežba prava – 19/33/č
Z obrobja postave: Rastejo trave in misli – 24-25/41/č
Z obrobja postave: Črne gradnje ali črne zgodbe? – 31-32/41/č
Z obrobja postave: Obisk v kletnih vicah – 37/33/č
Z obrobja postave: Gledam tvojo glavo, ki je ni – 44/33/č
Precedenčni učinek sodnih odločb pri pravnem utemeljevanju – 

48/31/prik
Z obrobja postave: Paradoks krika k pravni državi – 49-50/41/č

Vid Pavlica
Pomen poplačila v postopku izvršbe za izterjavo upnikove denarne 

terjatve – 36/13-14/č

Marko Pavliha
O dolžnostih – 1/29-30/prik
Morska meja med Bangladešem in Mjanmarom ter sodniška 

priložnost za Slovenijo – 11/29-30/sp
Kako ozdraviti družbeno (j)etiko? – 14/3/uv
Od Titanika do Coste Concordie – 15/18–20/č

Uroš Pavlina
Neposlovna odškodninska odgovornost etažnih lastnikov za škodo iz 

skupnih delov nepremičnine – 28/13-14/č
Subsidiarna odgovornost etažnega lastnika za obratovalne stroške – 

39-40/18-19/č

Mirko Pečarič
Nujni postopek za spremembo ZViS v imenu »koga ali kaj« za račun 

»koga ali česa«? – 37/8–10/č

Jaka Pengov
Ureditev fikcije vročitve kot fikcija pravne države – 29-30/9-10/č

Nina Matijašević
Četrto mesto na tekmovanju iz mednarodnega prava (skupaj z 

Erazmom Bohincem in Andrejem Majcetom) – 18/27/por

Toni Matoh
Tekmovanje Rubikon 2012 – 21/41/por

Tea Melart
O stranpoteh justice – primer Kercher – 18/16–18/č

Jože Mencinger
Kaj je narobe z »zlatim pravilom«? – 15/3/uv
Je evro mogoče rešiti s fiskalno unijo? – 21/26–28/č
Proslava in evro – 26/34/č
Je evro res večen? – 31-32/42/č
Suša in Poplava – 36/34/č
Mačkova očeta – 39-40/42/č
4. točka četrtega odstavka 11. člena – 44/34/č
3 krat 26.000 – 47/34/č

Peter Merc
Vzporedni bančni sistem – so temelji za novo finančno krizo že 

postavljeni? – 15/11-12/č
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 

(skupaj z Majo Koritnik) – 46/II–VIII/pril

Martina Metelko
Novela ZVPot-E in novo obdobje ureditve garancije – 1/II–VII/pril

Jure Mikuž
Kaj prinaša leto 2012 za podjetnike? – 1/34/č
Etično vs. zakonito – 5/34/č
Razlika med »morem« in »moram« – 9/34/č
Svež veter – 15/34/č
Konkurenčnost prepovedana – 20/34/č
Kameleon – 23/34/č
Pasti finančnega vzvoda – 28/34/č
Podjetniku naklonjene reforme – 34/34/č

Aleksandra Mitić
Kdaj priglasiti, to je zdaj vprašanje (skupaj s Tanjo Bratina) –  

9/II–VIII/pril

Nada Mitrović
Nedopustnost citiranja iz konteksta iztrganih delov obrazložitve 

sodnih odločb v strokovnih člankih – 8/16-17/odm

Jernej Mlinarič
Preiskava po ZPOmK-1 – (ne)skladnost z Ustavo? – 14/11-12/č

Jaša Močnik
Pomen pojasnilne dolžnosti v praksi – 23/16-17/č

Alenka Mordej
Obsodba zaradi obljube državljanstva – 4/29/sp

Blaž Možina
Ravnotežje med pravicami in dolžnostmi potnikov in letalskih 

prevoznikov – 6-7/17-18/č

Damjan Možina
Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire! – 21/11–13/č
O vplivu javne dostopnosti in zgradbe sodnih odločb na kvaliteto 

prava – 45/6-7/č

Blaž Mrva
Za objavo imen sodnikov v objavljenih sodbah – 6-7/21-22/č

Breda Mulec
Dimnikarska služba in potrebe po novi sistemski ureditvi 

gospodarskih javnih služb – 33/19-20/č
Administrativne ovire pri izvajanju programov Evropskega 

teritorialnega sodelovanja – 41-42/15-16/č

Jasna Murgel
Vračilo sodne takse (skupaj z Nano Weber) – 11/6–8/č

Aleksij Mužina
Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po 

praksi Sodišča EU (skupaj z Markom Žvipljem) – 4/II–V/pril
Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih 

naročil/koncesij – 48/21-22/sp
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Izvajanje javnega razpisa za računovodske storitve – 39-40/26/vo
Razveljavitev kogentnega pogoja po ZJN-2 – 45/10-11/č

Petra Pozderec
Uprava občine kot menedžment – 28/20/č

Maja Prebil
Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper vsebino objave in/ali 

razpisno dokumentacijo (skupaj z Anžetom Godcem) –  
22/21-22/č

Matija Premrl
Pomanjkljivosti novele ZGD-1G glede prenosa podjetja na podjetnika 

prevzemnika – 33/13-14/č

Mateja Prešern
Odpiranje rudnikov dragocenih podatkov? – 6-7/19-20/č

Tanja Pucelj Vidović
Pravica do notranjega revizijskega postopka v luči zahtev Aarhuške 

konvencije – 27/25/sp

Samo Puppis
Neplačevanje prispevkov za socialno varnost in sodna pristojnost – 

31-32/23–25/odm

Tanja Pustovrh Pirnat
Kaj je za malico? – 34/17–19/č
Odpuščanje? (Ne)mogoče? – 47/14–16/č

Sara Pušenjak
Civilna odgovornost pri poslovanju na podlagi notranjih informacij 

(skupaj z Ronnijem Christopherjem Horvatom in Anito Hiršl) – 
13/II––VIII/pril

R
Tjaša Radinja

Usoda neprijavljenih terjatev v osebnem stečaju – 38/12-13/č

Blaž Radujko
Sporna praksa obdavčitve dobička osebnih družb (skupaj s Tamaro 

Kek) – 38/8–11/č

Brigita Rajšter Vranović
Varovanje uslužbencev pred šikaniranjem, grožnjami in postopki pred 

sodišči v zvezi z izvrševanjem javnih nalog – 4/20/vo
Povračilo stroškov za prehrano med delom – 5/19/vo
Omejitve zaposlovanja v javnem sektorju – 28/21/vo

Marko Rakovec
KZ-1B prinaša temeljite spremembe na področju mednarodnih 

hudodelstev – 4/17–19/č

Vesna Ravnik Koprivec
Izvršilni postopek za prepustitev stanovanja v skupni uporabi po 

ZPND – 46/10–12/č

Boštjan Rejc
Ogledalo: kdo je tu nor? – 13/9-10/odm

Luka Rejc
Dejavnosti smučanja v osnovnih šolah – 11/17–19/č
Tokrat malo drugače o alternativnem reševanju potrošniških sporov 

– 37/13-14/č

Matjaž Remic
Izvršljivost pred vročitvijo – tlakovec na poti v pekel neustavnosti 

(skupaj s Polonco Kovač) – 19/6–8/č

Matija Repolusk
Reorganizacija dolga lokalnih skupnosti – 6-7/14–16/č

Ciril Ribičič
PRAVičnO: Volilna pravica zapornikov – 5/33/č
PRAVičnO: Slovenija pred ESČP – 11/33/č
PRAVičnO: Pozitivni aktivizem – 16-17/41/č
PRAVičnO: Državni svet ni ostanek preteklosti, temveč zametek 

prihodnosti – 22/33/č
Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije (skupaj z Dragico 

Wedam Lukić) – 26/28/por
PRAVičnO: Je 143. člen ZUJF v skladu z Ustavo in EKČP? – 

28/33/č

Dragan Petrovec
Etika v zaporu – 1/13-14/č
Država kot Shylock – 9/3/uv
Sporna etika in »rumena penologija« – 9/18/odm
O odzivih na Shylocka – 11/14/odm
Etika v zaporu – zaključek vsaj z ene strani – 11/16/odm
Razbohotena dediščina Demosove inkvizicije – 27/3/uv
O zlonamernem blatenju Demosa – 29-30/21/odm
Ustavnega sodnika srd in očaranost – 48/30/odm

Nataša Pirc Musar
Ali država še dela v imenu ljudi in za ljudi? – 6-7/3/uv
Navidezna demokracija – 23/3/uv
Ali postaja Slovenija policijska država? – 39-40/16-17/č

Rajko Pirnat
Ali kriza upravičuje suspenz prava? – 18/3/uv
Upravo-procesne dileme o rabi ZUP, 2. del – 38/31/prik
Neskladnost Slovenskega državnega holdinga z Ustavo – 43/6–9/č

Tanja Pirnat
Kako pomembno je obveščati delodajalca? – 5/15–17/č

Nina Plavšak
Učinek prenehanja glavnega dolžnika na hipoteko za tujo obveznost 

– 22/II–VIII/pril

Mojca M. Plesničar
Uklonilni zapor končno na ustavnosodnem rešetu – 9/12-13/č

Senko Pličanič
Ljudem prijazna pravna država – 8/3/uv
Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize –  

34/3/uv

Peter Podgorelec
Korporacijsko upravljanje in nadzor delniških družb – 6-7/37-38/prik
Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem – 

12/6–9/č

Jernej Podlipnik
Uvod v zasebno pravo: Splošni del civilnega prava – 10/30-31/prik
DDV in zakaj je dobro, da je Slovenija članica EU – 11/11/č
Ali je za izračun bruto ali neto prikrajšanja res potreben strokovnjak 

ali izvedenec – 15/15/odm
Pravna varnost davčnih zavezancev bi morala biti višja –  

21/40-41/por
Še o navideznosti pravnih poslov v davčnih zadevah – 27/12-13/č
Popravek obračunanega DDV, kadar je popravljavec v postopku 

zaradi insolventnosti – 31-32/16-17/č
Prepoved odbitka vstopnega DDV ob sodelovanju kupca pri goljufiji 

ali zlorabi – 35/25-26/sp

Jože Podržaj
»Rumena« penologija – 8/17-18/odm
Še o etiki v zaporu – 10/20/odm
Etika v zaporu – epilog – 12/16/odm

Mark Pohar
Reševanje sporov med operaterji in uporabniki elektronskih 

komunikacij – 16-17/15-16/odm
Omrežna nevtralnost – 31-32/9–11/č

Ana Polak Petrič
Pomen nasledstva po nekdanji SFRJ 20 let pozneje – 27/15-16/č

Boštjan Polegek
Odločanje o prestajanju kazni na odprtem ali polodprtem oddelku – 

13/16–18/č

Bojan Popovič
Zdrav manager – uspešno vodenje – 11/31/prik

Aleš Potočnik
Bolni otroci v vrtcu in varovanje zdravja drugih (skupaj z Zlatko 

Markovič) – 39-40/26-27/vo

Maja Potočnik
Zeleno javno naročanje (skupaj z Boštjanom Ferkom in Brankom 

Kašnikom) – 18/II–VIII/pril
Sosporništvo pri vlaganju revizijskih zahtevkov – 33/15-16/č
Kaj nam prinaša tretja novela Uredbe o zelenem javnem naročanju? 

– 35/8-9/č
Ali potrebujemo novelo Zakona o javnem naročanju? – 38/6–8/č
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Vračanje evropskih doklad za ekološko kmetovanje v luči doktrine 
Omejc – 22/28-29/sp

Sankcije po pravu EU (še) nimajo narave kazenskih sankcij –  
23/25-26/sp

Nedovoljeni pogoji v potrošniških kreditnih pogodbah po pravu EU 
in nedopustne pristojnosti sodišč držav članic – 24-25/35/sp

Ko prost pretok blaga trči ob zid nacionalnega varstva intelektualnih 
pravic – 26/20/sp

Dokončni da prostemu pretoku »rabljenih« računalniških programov 
– 27/26/sp

(Dopustne) stranpoti popolne harmonizacije področja potrošniških 
kreditov v EU – 29-30/31/sp

Domena.eu v domeni sodne prakse Sodišča EU – 31-32/32/sp
Sistematično nasilje nad duševno in telesno prizadetimi osebami ter 

neprimeren odziv države – 31-32/36-37/sp
Diplomatska imuniteta in njen vpliv na delovna razmerja uslužbencev 

veleposlaništev tretjih držav – 34/27-28/sp
Pravica potrošnika tožiti doma – 35/24/sp
(Ne)izvršitev evropskega naloga za prijetje – meje diskrecije držav 

članic – 36/29-30/sp
In vino (realiter) veritas? – 38/25-26/sp
Finančni pravni posli – 41-42/19-20/por
Konec agresivnih prodajnih praks? – 41-42/28/sp
Privid nepristranskosti? – 43/24-25/sp
Dokončni »Ne!« prisilnemu upokojevanju sodnikov? – 45/26-27/sp
Ko Komisija potrka na domače sodne duri – 48/22-23/sp
Enako obravnavanje varovanih kategorij presežnih delavcev? – 

49-50/30/sp

Nika Skvarča
Kibernetsko medvrstniško nasilje – 27/30/por

Jaka Slokan
Kolektivni socialni spori (skupaj z Urško Grm) – 6-7/II–VII/pril
Zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih po ZUJF – 33/10–12/č
Zdravstvena reforma – čakajoč Godota – 38/3/uv

Mitja Stefancic
Učinkovitost zadružnih bank med finančno krizo ter njihov pomen za 

slovensko manjšino v Italiji – 39-40/14-15/č
Guy Standing: negotovost ljudi in pomanjkanje delovne identitete – 

41-42/36-37/int

Grega Strban
Pravna vprašanja vračanja denarne socialne pomoči – socialna 

pomoč ali socialno posojilo? – 10/11–13/č
O spremembah delovne zakonodaje in neplačevanju socialnih 

prispevkov – 16-17/35/por
Nekatera pravna vprašanja predloga Zakona o uravnoteženju javnih 

financ (ZUJF) – 16-17/37/por
Ustavna zapoved socialne države ni pravno nezavezujoča norma – 

22/3/uv
Nove oblike dela – 35/30-31/prik

Igor Strnad
Dedovanje terjatve za povrnitev nepremoženjske škode –  

31-32/11-12/č

Š 
Ljubica Šalinger

Različni vidiki mobinga v javni upravi – 20/II–VII/pril

Iztok Ščernjavič
Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava 

pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah (skupaj z 
Jasno Hudej) – 3/II–VII/pril

O pomenu vknjižbe lastninske pravice (skupaj z Jasno Hudej) – 
8/18/odm

Alenka Šelih
Prof. dr. Katja Vodopivec (1917–2012) – 33/30/zap

Miha Šercer
Zakaj je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije nevarna 

za uporabo – 10/II–VII/pril

Nejc Širovnik
Pravilna geometrijska umestitev grba na zakonsko uporabni zastavi 

Slovenije (skupaj z Ryanom Hartnerjem) – 14/19–21/č

PRAVičnO: Spodkopavanje ustavnosti – 35/33/č
PRAVičnO: Porušeno ravnotežje? – 41-42/41/č
Minervine sovice – 44/30-31/prik
PRAVičnO: Demokratične varovalke – 47/33/č

Vesna Rijavec
Nujni dediči – 27/31/prik

Peter Rižnik
Težave pri uporabi konvencij Uncitrala s področja mednarodne 

prodaje blaga – 15/13–15/č

Ivan Robnik
Začetek teka subjektivnega roka za redno odpoved pogodbe o 

zaposlitvi po noveli ZDR-A – 16-17/11–13/č

Jana Rodica
Škodljiva obdavčitev pomorskih agentov (skupaj z Borisom 

Jermanom) – 8/29/por

Jernej Rovšek
Še o sovražnem govoru – dekriminalizirajmo ga! – 2/13–15/odm

Til Rozman
Razvojni trendi koncernskega prava EU – 5/12-14/č
Vsebinski vidik upravljanja kapitalskih naložb RS – 24-25/9–11/č
Vpliv obvladujoče družbe v dejanskem koncernu – 44/8-9/č

Jasna Rupnik
Test javnega interesa lahko odpira tudi informacije o javnih sredstvih 

– 23/14–16/č

S
Vasilka Sancin

Brez odstopanja od sodnih imunitet držav – 6-7/33-34/sp
Ekipa PF Univerza v Ljubljani znova med najboljšimi – 15/30/por

Christian Schitton
Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj? (skupaj z 

Dženeto Cizelj) – 27/II–VII/pril

Nina Scortegagna Kavčnik
Prenos pooblastila prokurista – 19/15-16/č
Dokazni učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu – 

39-40/38-39/prik

Lilijana Selinšek
Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B – 15/30-31/prik
Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (1. del) –  

35/II–VIII/pril
Kazniva dejanja zoper gospodarstvo po noveli KZ-1B (2. del) –  

36/II–VIII/pril
Novela ZOPOKD-C – 44/10-11/č

Miloš Senčur
Državni svet RS – še vedno (ne)potreben ustavni organ? –  

14/9-10/č
(Državni) nadzor nad lokalno samoupravo – 38/17-18/odm

Franz Serajnik
Jamstvo družbenikov ob izbrisu družb v Sloveniji in svoboščine EU 

– 10/19-20/č

Zoran Skubic
Pravica državljanov EU do stalnega prebivališča v državi gostiteljici – 

nekaj dilem in odgovorov – 1/23-24/sp
Stroški zunajbolnišničnega zdravljenja vW drugi državi članici – 

dopustne omejitve povračila po pravu EU – 2/25-26/sp
Pravice zapornikov – pregled novejše sodne prakse ESČP –  

3/17–19/č
ODZ je (!) veljavno pravo na Slovenskem – 3/29/zap
Viag(ua)ra kot znamka Skupnosti – 6-7/30/sp
Pravica dostopa do okoljskih informacij javnega značaja v 

zakonodajnem postopku – 8/24-25/sp
Ko izvršilna oblast prestopi Rubikon – 9/25-26/sp
So honorarni sodniki (še) sodniki? – 11/23-24/sp
Prekrški v precepu pavšalnega odločanja – 12/26-27/sp
Pokol v Katinskem gozdu v luči doktrine Šilih – 16-17/30-31/sp
Nelojalno oglaševanje na Googlu: kje tožiti? – 18/24-25/sp
Drago plačevanje in predraga uporaba plačilnih kartic v EU – 

21/37-38/sp
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So novi načrti zgolj drugačna embalaža? – 24-25/42/č
Ali sploh prepoznamo pozitivna znamenja? – 29-30/42/č
Privatizacija – 35/34/č
Slovenska borza se prebuja – 38/34/č
Svečka upanja – 43/34/č
Kako nas vidijo v tujini – 46/34/č
Novo leto – 49-50/42/č

Jurij Toplak
Volivec brez pravnega sredstva (skupaj s Tadejem Dubrovnikom) – 

12/14–16/č
Odločilen vpliv volivcev na dodelitev mandatov – 16-17/23/č
Volilni spor – 38/30/prik
Moje volišče je tu čez cesto, tvoje dvajset kilometrov stran – ker si 

invalid – 39-40/19/zap

Martin Toth
Partnerski postopki pri financiranju zdravstvenih storitev –  

12/17–19/odm

Andreja Tratnik
Posredni dokaz – da ali ne? Da, ampak samo, če … – 4/25-26/sp
Ostra obsodba ravnanj Italije s pribežniki iz Libije – 9/23–25/sp
Obsojen na 40-letno zaporno kazen na podlagi posrednega dokaza 

– 11/27/sp
Zasebnost princese in princa ali svoboda izražanja (vključno z 

objavo njunih fotografij)? – 12/24–26/sp
Kršitev pravice do svobode zaradi omejitve gibanja s policijskim 

kordonom? – 16-17/29-30/sp
Občutljivi podatki univerzitetnega raziskovalnega projekta so javno 

dostopen dokument – 23/23-24/sp
Odklonitev pričanja proti zunajzakonskemu partnerju zadosten razlog 

za poseg v družinsko življenje – 24-25/36-37/sp
Upoštevanje verskih praznikov pri delu odvetnika – 26/27/sp
O enakosti orožij in razpoložljivosti pravic – 28/29/sp
Lastniku zemljišča ni treba tolerirati lova na njem – 29-30/36-37/sp
Umazano perilo na madžarskem hramu demokracije –  

31-32/35-36/sp
Varnostni pregled za vsakogar – 34/30/sp
Neutemeljena prepoved televizijskega intervjuja z zapornico –  

35/22-23/sp
Po kazni kazen? – 36/25-26/sp
Nedelujoč sistem nedoločenih kazni – 38/24-25/sp
Neurejeno področje navideznega odkupa – 39-40/33/sp
Predolgo iskanje primerne namestitve za zapornika z duševnimi 

težavami – 41-42/33-34/sp
ESČP potrdilo stališče slovenskih kazenskih sodišč – 43/22–24/sp
Težka obsodba proti pravici do splava nastrojene Poljske –  

45/23-24/sp
Nežnejši spol? – 47/30-31/prik
Za celostni pristop (tudi) v kazenskem pravu – 48/25-26/por
Holokavst na vašem krožniku – 49-50/33-34/sp

Matjaž Tratnik
Dobroverna pridobitev hipoteke na nevpisanih nepremičninah – 

8/6–8/č
Veljavnost ZTLR in SPZ glede gradnje na tujem svetu – 13/20/vo
Gradbeno in uporabno dovoljenje – 18/30-31/prik
Služnostna pravica v korist sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja z električno energijo – 34/22-23/vo
Neposestna zastavna pravica na premičninah, 1. del –  

39-40/II–VIII/pril
Nova meja med nepremičninama A in B v lasti različnih lastnikov – 

45/16–18/vo

Boštjan Trobiš
Priprava podatkov in delo izvedenca geodetske stroke pri izvedbi 

postopkov po ZVEtL – 1/16-17/č

Verica Trstenjak
Med varstvom osebnih podatkov in varstvom avtorskih pravic na 

internetu – med Scilo in Karibdo? – 21/13–16/č
Fundatio Europaea – FE – 28/9–11/č

Edita Turičnik
Mlada generacija – izgubljena generacija? – 35/3/uv
Dodatno plačilo stola za starše otroka v bolnišnici – 46/19-20/vo

U
Lojze Ude

Z varčevanjem na področju pameti ne bomo prišli na zeleno vejo – 
39-40/3/uv

Vilma Alina Šoba
Kdaj plačati pravično nadomestilo za predvajanje fonogramov in kdaj 

ne? – 13/23/sp

Igor Šoltes
Brez spremljanja učinkov zakonov do negotovosti in zmede –  

36/3/uv

Katarina K. Šoltes
S »supervarčevalnim« zakonom nad socialno državo – 16-17/3/uv

Nevenka Šorli
Sodno varstvo – loterija? (1.) – 6-7/23-24/č
Sodno varstvo – vse pogosteje tudi farsa (2.) – 8/14–16/č
Dolžina citata v članku? – Ne! – 9/19/odm

Tilen Štajnpihler
Teorija prava, četrta izdaja (dr. Marijan Pavčnik) – 5/30-31/prik
Evolutivna teorija razvoja prava – 36/31/prik

Klemen Štefančič
Prevzem zdravih jeder (skupaj z Urošem Ilićem in Matjažem Janom) 

– 15/II–VIII/pril

Iztok Štefanec
Odvzem volilne pravice – plovba ESČP med Scilo in Karibdo – 

24-25/37–39/sp

Eva Štromajer
Povrnitev davka na motorna vozila za invalide – 41-42/23-24/vo

Katja Šugman Stubbs
Kako v kazenskem postopku vrednotiti dokaze, ki so bili pridobljeni 

v tujini – 47/II–VIII/pril

Nadija Šuler
Naknadna vplačila – 18/9-10/č
Sankcije v primeru kršitve predkupne pravice – 29-30/15-16/č
Razlike med pogodbeno in zakonito predkupno pravico –  

38/13-14/č

Mitja Šuligoj
Vezanost uprave na odločbe upravnega sodstva – 46/6-7/č

T
Tilen Tacol

Prenehanje zastavne pravice s prenehanjem zavarovane terjatve v 
stečaju – 26/14–17/odm

Janez Tekavc
Država ni Shylock – 10/6-7/odm
Nepremičninsko pravo 2 – 20/31/prik
(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov – 22/13–15/č
Še o reformi javnega naročanja – 39-40/11–14/č
Je nujna širitev območij Natura 2000? – 44/14-15/č

Polona Tepina
Uresničevanje svobode izražanja in varstva zasebnosti skozi prizmo 

delovanja spletnih iskalnikov – 20/10-11/č
Elementi neodvisnosti nadzornih organov za varstvo osebnih 

podatkov – 44/23-24/sp

Andraž Teršek
Kaj je v glavah in prsih ustavnih sodnic in sodnikov? – 2/3/uv
Pravica do zdravega delovnega okolja ni primerno zaščitena – 

12/28/por
Ustavnopravno nedorečeno javno izražanje o javnem izražanju – 

13/13–15/odm
Oživiti demokracijo in vzpostaviti vladavino prava – 13/29/por
Prožna varnost po slovensko – 13/29/por
Je homofobija sovražni govor? – 14/26-27/sp

Anton Tomažič
Zlonamerno blatenje Demosa – 28/3/uv

Matej Tomažin
Optimizem na vidiku – 3/34/č
Naftni pritiski – 8/34/č
Letošnje dividende lahko presenetijo – 11/34/č
Luč na koncu tunela – 13/34/č
Pogled od daleč – 18/34/č
Obdobje skupščin – 21/46/č
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Kaznovanje zaradi žalitve sodišča in pravica do nepristranskega 
sojenja – 41-42/34-35/sp

Pravica do ustne obravnave v delovnem sporu z javnim 
uslužbencem – 44/26-27/sp

Za dolgove Ljubljanske banke do nekdanjih deviznih varčevalcev iz 
Hrvaške in BiH je odgovorna Slovenija – 47/22–24/sp

Matej Verbajs
Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 – potrebna je 

uporaba dela predpisa, ki je prenehal veljati – 5/11-12/odm

Katarina Verdnik
Odgovornost za zdravljenje – 47/18-19/vo

Boštjan Vernik Šetinc
Družinski zakonik je padel, vprašanja ostajajo – 14/13-14/č

Matija Vidmar
Nujni postopek pred Sodiščem EU – 31-32/II–VII/pril
S spremembami Statuta Sodišča EU do večje učinkovitosti – 

39-40/23-24/č
S prenovljenim Poslovnikom Sodišča EU do hitrega in 

učinkovitejšega reševanja zadev – 41-42/13-14/č
Optimizacija mreže sodišč – varčujmo pri strukturah, ne kadrih – 

44/6-7/č

Adrijana Viler Kovačič
Pozitivna odločitev pri molku organa? Mogoče, a ne za 

okoljevarstvena soglasja – 26/12–14/č

Ana Vlahek
Kartelni dogovor o višini Euriborja? (skupaj z Meto Ahtik) –  

10/13–15/č
Kolektivno varstvo v EU – 21/16-17/č

Stane Vlaj
In kje je ostal sodnik? – 29-30/3/uv

Lan Vošnjak
Družinski zakonik – o čem vse odločamo? – 11/12–14/č

Irena Vovk
Novela ZFPPIPP-E – 2/32/por
Prenova ZDR – 3/32/por
Podreditev tožilstva? – 4/32/por
Sodstvo je v dobri kondiciji – 6-7/35-36/por
Novela EZ-E – 6-7/40/por
V ustavno presojo – 8/32/por
Pogled v integriteto – 9/32/por
Novela ZVPSBNO-B – 11/32/por
Fiskalni pakt – 13/32/por
Rebalans proračuna – 14/32/por
Večina starejših zadev rešena – 16-17/34-35/por
Prenova notarske tarife – 16-17/40/por
Predlog ZVPSBNO-B – 18/32/por
Odlični v javni upravi – 20/32/por
Dostop do javnih informacij – 21/44/por
Širitev kroga zavezancev – 22/32/por
ZOPNI – dve novi uredbi – 23/32/por
Licence odpravljene – 24-25/40/por
Zvočno snemanje – 26/32/por
Manj ovadb – 27/32/por
Prvi izziv na trgu dela – 28/32/por
Pravosodje 2020 – 29-30/40/por
Prepolni zapori – 31-32/40/por
Pokojninska reforma – 33/32/por
Novela ZMZ-C – 34/32/por
Predhodne odredbe – 35/32/por
Za varno hrano – 36/32/por
ZODP in ZNPP – 37/32/por
VS med finalisti – 38/32/por
Novela ZFPPIPP? – 39-40/40/por
Korporacijsko pravo – 41-42/16-17/por
Finančna in gospodarska kriza kot motivator sprememb pravne 

ureditve – 41-42/20-21/por
Novi ZDR – 41-42/40/por
Pota in stranpota slovenskega prava varstva potrošnikov –  

43/18-19/por
Možgani in pravo – 43/20/por
Nagrada Vrhovnemu sodišču – 43/32/por
Ustava v stripu – 44/31/prik
Soglasna politična podpora – 45/32/por
Sodišču pridružena mediacija – 46/32/por
Normativi v vrtcih – 47/32/por

Simon Umek
Ko ustavnosodna praksa slovenskega Ustavnega sodišča nasprotuje 

rationibus decidendi ESČP – 5/17–19/č

Marjetka Urbančič
Nepremoženjska škoda zaradi kršitve pravice do sojenja brez 

nepotrebnega odlašanja – 5/II–VIII/pril

Helena Uršič
Dileme testa sorazmernosti – 33/17-18/č

V
Luigi Varanelli

Sodišče in ocenjevanje dokazov v civilnem postopku – 2/6–8/č
Temelji civilnega in gospodarskega prava – 13/31/prik
Vzročnost v sodobni medicini – 34/II–VIII/pril
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – 44/18/vo

Katarina Vatovec
Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako 

– 2/26-27/sp
Na poti k prenovi Dublinske uredbe – 2/27-28/sp
Italijanska »kriza z odpadki« v Strasbourgu – 3/27/sp
Določba o minimalnem letnem dopustu iz Direktive 2003/88/ES ima 

neposredni učinek – 4/27-28/sp
Izgon tujca lahko pomeni kršitev 6. člena EKČP – 5/24-25/sp
Je sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas 

dopustno? – 5/25-26/sp
Je globalni dogovor o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 

letalstvu sploh še mogoč? – 6-7/31-32/sp
Varstvo potnikov pred goljufivimi ravnanji organizatorjev potovanj – 

8/25/sp
Podrobneje o fizičnih osebah, ki so lahko podvržene omejevalnim 

ukrepom – 11/24-25/sp
Pravna pomoč tuji pravni osebi je pogojena z načelom vzajemnosti 

– 13/27-28/sp
Finančni razlogi ne upravičujejo uvažanja zdravil brez dovoljenja 

pristojnih organov – 14/28/sp
Ali je treba razveljaviti vizum, pridobljen na goljufiv način, pred izdajo 

(obsodilne) sodbe? – 15/26-27/sp
Dokazno breme v primerih diskriminacije pri zaposlovanju – 

16-17/32-33/sp
In favorem rezidentov za daljši čas: višina upravne takse in 

pridobitev socialne pomoči – 20/25–27/sp
O »nujnih razlogih javne varnosti« iz Direktive 2004/38/ES –  

22/29-30/sp
Kaj je v največjo korist osebe z anoreksijo? Prisilno hranjenje? – 

26/23-24/sp
Upravičenost pogojevanja financiranja visokošolskega izobraževanja v 

tujini – 28/25-26/sp
Kaj naj stori delavec, če med letnim dopustom zboli? – 29-30/30/sp
Izročitev osumljenih terorizma ZDA je dopustna – 29-30/35-36/sp
Izvršitev več zaporednih evropskih nalogov za prijetje za isto osebo 

– 31-32/33/sp
Izbira dodatnih storitev pri spletnem nakupu letalskih vozovnic – 

34/28-29/sp
Izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o uvedbi sankcij mora 

spoštovati EKČP – 36/26-27/sp
Ustrezna pravna podlaga za sprejetje omejevalnih ukrepov –  

37/26-27/sp
Podrobneje o vzdrževanih članih »razširjene« družine – 38/26-27/sp
Veroizpoved kot razlog za preganjanje – 39-40/35/sp
Kdaj so letalski potniki upravičeni do odškodnine zaradi zavrnitve 

vkrcanja? – 43/26-27/sp
Potrjeno – odškodnina tudi zaradi velike zamude leta – 44/22-23/sp
Meddržavni spor pred luksemburškim Sodiščem – 47/25-26/sp
Zapletena pota pridobivanja dovoljenja za prebivanje – 49-50/29/sp

Jernej Veberič
Nekateri pravni izzivi zavarovalnega posredovanja – 22/15–18/č

Aleš Velkaverh
Pravica do stanovanja – 1/25-26/sp
Pretirani formalizem lahko posega v pravico do dostopa do sodišča 

– 3/26/sp
Obveznost brezplačnega dela odvetnikov ni nujno prisilno delo – 

18/22-23/sp
Sodišče mora zagotavljati videz nepristranskosti – 23/22-23/sp
Država mora zapornika varovati tudi pred samim seboj – 33/29/sp
Pravica do zdravega otroka – 37/28/sp
Posvojeni otrok mora imeti možnost seznanitve s podatki o bioloških 

starših – 39-40/34/sp
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Saša Zagorc
Ustavno pravo 2012–2042 (skupaj s Samom Bardutzkyjem) –  

19/28-29/por

Drago Zajc
O referendumu, Državnem svetu in spremembah Ustave – 

29-30/11–13/č

Katarina Zajc
Primerjalno pogodbeno pravo in ekonomija – 14/30-31/prik

Aleš Zalar
Ali ste pripravljeni na ODR? – 20/3/uv
Kako sodobne družbe rešujejo spore? – 39-40/21-22/č
Kdo in zakaj se boji mediacije na sodišču? – 41-42/3/uv

Aleš Završnik
V iskanju domačih Eichmannov – 1/28-29/prik
Povratni nadzor – 3/3/uv
Troti in kolibriji – 4/33/č
Paradoksi: Sprava – 10/33/č
Paradoksi: Konceptualisti – 15/33/č
Paradoksi: Vzpon ekstremizma – 21/45/č
Paradoksi: Hektivizem – 27/33/č
Paradoksi: Hudodelska podjetja – 34/33/č
Paradoksi: Zbogom, orožje? – 39-40/41/č
Vrstniško nasilje 2.0 – 45/3/uv
Paradoksi: Pazi, radar! – 46/33/č

Nejc Zemljak
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti neprimerno 

normativno urejena – 23/9–11/č
Zakaj je odškodnina zaradi spremembe namembnosti (še vedno) 

neprimerno normativno urejena – 31-32/13-14/č

Sabina Zgaga
Izdaja tajnih podatkov – 1/14-15/č
Prva sodba Mednarodnega kazenskega sodišča – 11/28/sp
Mednarodno kazensko pravo – 22/30-31/prik
Slovenskega državljana obsodili za hudodelstvo zoper človečnost v 

Srebrenici – 44/27-28/sp
Oprostitev Gotovine in Markača – 46/24-25/sp

Elizabeta Zirnstein
Izumi in avtorska dela v delovnem razmerju – 45/II–VIII/pril

Jan Zobec
Ob rob konvenciji ameriških federalistov – 47/28-29/por

Luka Zupančič
Védenje pravne osebe – 24-25/22–24/č

Ž 
Miroslav Žaberl

Policijska uporaba plinskega razpršilca, fizične sile in palice – 
16-17/17-18/č

Simon Žgavec
Posebna in izredna revizija v skladu z ZGD-1 – 41-42/6–9/č

Matija Žgur
O vprašanju obrezovanja malo drugače – 11/15-16/odm
Pilotne sodbe ESČP (skupaj s Samom Bardutzkyjem) – 13/30/prik
Za strokovno utemeljene spremembe referenduma in Državnega 

sveta – 23/29/por
Človekove pravice v Sloveniji: včeraj, danes in jutri – 38/29/por

Vanja Žgur
Večja pooblastila izvršiteljev za učinkovitejšo izvršbo – 13/11-12/č

Jurij Žurej
Avtorsko pravo – odprta razmišljanja in pomisleki – 43/II–VIII/pril

Marko Žvipelj
Dopustnost spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po 

praksi Sodišča EU (skupaj z Aleksijem Mužino) – 4/II–V/pril

Trn v peti – 48/32/por
Dobre prakse v sodstvu – 49-50/35/por

Katja Vovk
Začudeni pogledi upnikov glede vprašanja osebne (ne)odgovornost 

družbenikov izbrisanih družb ostajajo – 37/6–8/č

Blaž Vrbič
Forenzika GSM – 1/32/por

Igor Vuksanović
Ustava in dolžniška zavora – 3/8–10/č
Fiskalni pakt – večni prisilni jopič? – 15/9-10/č
Problematičnost pridobitve lastninske pravice v denacionalizacijskem 

postopku – drugič – 20/6–8/odm
Izvršnica namesto dolžnikovega funta mesa – 22/11-12/č
Evropska centralna banka – kam in kako? – 38/II–VIII/pril
Stranpoti politične diskrecije – 49-50/11-12/č

W
Nana Weber

Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let – 2/16–18/č
Po 200 letih ODZ – 3/28-29/por
ZVEtL sproža absurdne situacije – 5/27/por
Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji – 5/29/prik
Vračilo sodne takse (skupaj z Jasno Murgel) – 11/6–8/č
Od nerazumevanja do dobrih praks – 15/28-29/por
Kako naj zapustnikov upnik doseže ločitev zapuščine? –  

16-17/19-20/č
Težavna dolgotrajnost postopkov – 16-17/36-37/por
Zadovoljstvo tudi ob neuspešni mediaciji (skupaj z Gregorjem 

Jenkom) – 18/14–16/č
Škoda zaradi zaznambe poklica prostitutka – 18/23/sp
Istospolna partnerka nima pravice do (enostavne) posvojitve – 

19/25-26/sp
Ali je zunajzakonski partner privilegirana priča, je stvar države – 

20/24-25/sp
Parcialna poseganja v sistemske zakone – 20/28-29/por
S prekrški k represiji – 20/29-30/por
Stereotipi o spolnih vlogah ne opravičujejo diskriminacije – 21/36-

37/sp
Avtonomija verskih skupnosti ustavila tudi ESČP – 22/27/sp
Špekulacije pri prometu z zemljišči v javni lastnini – 23/27-28/por
Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči – 27/27/sp
Posledice spremembe spola za zakonsko zvezo – 31-32/18-19/č
Kako obiti neplodnost – 36/19-20/č
Teža (pomen) pravnih načel – 41-42/18/por
Uporaba mednarodnega prava pred slovenskimi sodišči –  

41-42/20/por
Pravni postopki kot sredstvo politike – 43/16/por
Pasti in zanke dokaznega postopka v pravdi – 43/17-18/por
Delovno in socialno pravo na razpotju – 43/19/por
Dileme nadomestnega materinstva – 44/15–17/č
Stranska intervenienca na strani neobstoječe stranke – 45/12-13/č
Le 39 inšpektorjev in 188.000 poslovnih subjektov – 45/29/por
Starševstvo istospolnih partnerjev – 46/13-14/č
K vsebinskemu odnosu med delavcem in delodajalcem – 46/29/por
Spremembe insolvenčnega zakona prehitre – 47/27-28/por
Pokojninska reforma je nujna – 47/29/por
Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko – 48/20-21/sp
Ključnih sprememb na področju javnih naročil ni – 48/28-29/por
Prenarejanje slik – 49-50/40/por

Dragica Wedam Lukić
Nepremičninska izvršba – učinkovito izvršilno sredstvo ali zgolj 

neučinkovita grožnja? – 11/VII-VIII/pril
Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije (skupaj s Cirilom 

Ribičičem) – 26/28/por

Petra Weingerl
Zadeva Pelati: v prid katere stranke je odločilo Sodišče EU? – 

41-42/29-30/sp
Sodišče EU med pravom, ekonomijo in politiko – 46/26-27/sp
Ob šestdesetletnici Sodišča EU – 49-50/14-15/č

Z
Dean Zagorac

PDL v TEŠ – 19/32/por
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