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POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v 
letniku 2015. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna 
odločba in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vpraša‑
nja & odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni 
zapisi (rubrike Luksemburška kronika, Dogodki – izjave, 
Evropa, Globus, Zaznamovalo nas je), napovedi seminarjev 
in drugih strokovnih srečanj (rubrika Pravni napovednik), 
napoved radijskih in televizijskih oddaj (rubrika Ne pre‑
slišite), razpisi zaposlitev in štipendij (rubrika Razpisi), 
obvestila o dogajanju z akti v zakonodajnih postopkih 
(rubrike Vlada RS, Gradiva DZ RS in Vacatio legis) ter 
vsebine revij (kazalo).
Vsi prispevki, odločbe ali odgovori so uvrščeni v kazalo 
po eni, velika večina po dveh ali treh ključnih besedah, 
nekateri pa tudi po štirih ali petih.
Prva številka označuje številko PP, druga pa stran objave.
Kratice za podatki o objavi imajo naslednji pomen:

č = članek, razprava

erar = priloga Erarjeve meje

mo = mnenje organa

odm = odmev na objavljeni prispevek ali stališče

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 Republike Slovenije za javnopravne evidence

Poslovni register in objava naslovov fizičnih oseb – 28/25/mo
Zakaj morajo enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo imeti 

knjigo sklepov? (Jelka Lugarič) – 29‑30/6‑7/č
Zakaj morajo samostojni podjetniki objaviti namero prenehanja 

opravljanja dejavnosti? (Jelka Lugarič) – 44/8‑9/č
Kakšne spremembe prinaša novela ZGD‑1I bodočim podjetnikom 

(Mojca Kunšek) – 48/6–8/č

Agencija za trg vrednostnih papirjev
glej vrednostni papirji
Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi (Borut 

Bratina, Dušan Jovanovič in Miha Bratina) – 5/6–8/č
Aktualna vprašanja na področju prevzemov in novela ZPre‑1G 

(Nika Skvarča) – 42‑43/22‑23/por

alkohol
Preverjanje alkoholiziranosti delavcev (Miha Šercer) – 15/21/vo
Odvzem vozniškega dovoljenja in pravica do zaslišanja (Marjan 

Kos) – 31‑32/36/sp

alternativno reševanje sporov
Ali EKČP dopušča »siljenje« v alternativno reševanje sporov (Igor 

Vuksanović) – 18/25/sp
Mediacija na sodišču druge stopnje (predvsem v delovnih sporih) 

(Janez Novak) – 24‑25/8–11/č
Potrošniški spori (Irena Vovk) – 28/34/por
Oblikovanje besedila kompleksne sodne poravnave (Nataša 

Cankar) – 45‑46/6‑7/č

arbitraža
glej tudi alternativno reševanje sporov
Imenovanje sodnikov mednarodnih sodišč v državah v praksi – 

zakaj bi bila vendarle dobrodošla novela ZPKSMS (Simona 
Drenik) – 1/10–12/odm

Arbitraža o meji (Irena Vovk) – 11‑12/46/por
Večja učinkovitost arbitražnih klavzul v EU? (Peter Gorše) – 

31‑32/41‑42/sp
In flagranti: Adijo pamet (Hinko Jenull) – 33/18/č
Z obrobja postave: Diplomatski kič? (Tomaž Pavčnik) – 34/17/č
Naj jalovo sodelovanje postane lojalno (Marko Pavliha) – 35/3/uv
Konvencijski okvir in orodja Mednarodne trgovinske zbornice proti 

korupciji (Andrej Friedl) – 39‑40/II–VII/pril

Arbitražno sodišče za šport (CAS)
Bo primer Pechstein terjal reformo CAS? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 5/27‑28/sp
Dispute Resolution in Sport; Athtelts, law and arbitration (Vesna 

Bergant Rakočević) – 31‑32/44/prik

Avstrija
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp
Kjer je volja, je tudi pot (Nika Skvarča) – 19/31/por

KAZALO 2015 statistika

Avtorji: 293

Uvodniki: 37

Članki: 352

Odmevi: 18

Priloge: 40

Erarjeve meje: 43

Vprašanja in odgovori: 73

Mnenja organov: 108

Sodna praksa: 238

Poročila: 105

Prikazi: 133

Knjige naših avtorjev: 37

Knjige tujih avtorjev: 56

Iz disertacij: 2

Spletne strani: 38

Zapisi: 7
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Kaj sporoča avstrijsko ustavno sodišče v zadevi Hypo Alpe Adria 
Bank (Jaka Cepec) – 35/28–30/sp

Bančni podatki in pravica do zasebnosti (Ana Pakiž) – 
36‑37/35‑36/sp

Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na 
podlagi ZIN (Janko Arah) – 38/6–8/č

Hramba podatkov in revizijska sled (Peter Merc in Janko Šavnik) – 
41/9–11/č

Razmislek ob sklepu o stečajnem postopku nad T‑2 (Krešo 
Puharič) – 42‑43/6–8/č

Višina kredita na upravni izplačilni prepovedi (Irena Vovk) –  
44/23/mo

Afera Tržaške kreditne banke formalno končana (Mitja Stefancic) – 
45‑46/14–16/č

Vpogled v TRR zapustnika (Irena Vovk) – 45‑46/31/mo
Država se je postavila na mesto DUTB (Boštjan Koritnik) – 

45‑46/42‑43/prik
Banke, redno sodstvo in ustava (Matej Avbelj) – 47/3/uv
Primeri prestrukturiranja v praksi DUTB (Matej Cerar) – 

49‑50/38‑39/por

begunci
glej tudi azil in migracije
Nekaznovanje beguncev, ki so nezakonito v državi sprejema (Miha 

Nabergoj in Marko Krajnc) – 3‑4/21–23/č
Združitev z družino – 5/19/sp
Združitev družine – med restriktivnostjo državnih politik in pravico 

do varstva družinskega življenja (Neža Kogovšek Šalamon) – 
5/20‑21/sp

Mednarodna zaščita dezerterjev po pravu EU (Zoran Skubic) – 
10/28‑29/sp

In flagranti: Adijo pamet (Hinko Jenull) – 33/18/č
Kvantitativno sproščanje in begunci (Jože Mencinger) – 36‑37/26/č
Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in 

Ustavnega sodišča RS (Ana Oštir, Rebeka Reven in Primož 
Gorkič) – 36‑37/II–VIII/pril

Kakšna skupna azilna in migracijska politika? (Neža Kogovšek 
Šalamon) – 38/3/uv

Sporočilo ESČP državam glede ravnanja z begunci – (Neža 
Kogovšek Šalamon) 39‑40/32‑33/sp

Begunci, Frančišek in TTIP (Jože Mencinger) – 41/18/č
Scripturam: O zimi, množici in dostojanstvu v realnih razmerah 

(Janja Hojnik) – 42‑43/25/č
Begunci, še enkrat: brez Frančiška, s številkami (Jože Mencinger) 

– 45‑46/26/č
O (ne)blagodejnih učinkih sodb strasbourškega sodišča na 

Slovenskem (Nika Skvarča) – 47/27‑28/por

Belgija
Ko se pred sodiščem znajde porota (Marjan Kos) – 28/26/sp
Klofuta za nesramnost (Lena Šutanovac) – 44/25‑26/sp

blagovna znamka
glej industrijska lastnina

Bolgarija 
Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev 

pravice do svobode govora (Maja Lubarda) – 14/25‑26/sp

borza
glej ekonomija in vrednostni papirji

Bosna in Hercegovina
Prav(ičn)o: Pet proti štiri (Ciril Ribičič) – 45‑46/25/č

brezplačna pravna pomoč
glej pravna pomoč

C
carine

glej tudi Carinska uprava Republike Slovenije

civilno pravo
Dokazovanje v evropskem civilnem postopku (Mitja Pukšič) – 

3‑4/41/por
Od katerega trenutka začne teči zastaralni rok? (Luigi Varanelli) – 

11‑12/12‑13/č

Po šestdesetih letih niti ena določba 7. člena ADP ni v celoti 
izpolnjena (Dejan Valentinčič) – 22/12‑13/č

Še o (ne)izpolnjevanju 7. člena ADP (Angelika Hödl) – 24‑25/20/č
Odgovor glede neizpolnjenosti 7. člena ADP na področju radijskih 

programov (Dejan Valentinčič) – 27/16/odm
Odvzem vozniškega dovoljenja in pravica do zaslišanja (Marjan 

Kos) – 31‑32/36/sp

avtorsko pravo
Avtorsko delo kot evropski pravni standard (Eneja Drobež) – 

2/8–10/č
Avtorsko delo – evropski in primerjalnopravni vidik na primeru del 

uporabne umetnosti (Eneja Drobež) – 3‑4/17‑18/č
Obdavčitev avtorskih honorarjev za začasno prebivajočega v tujini 

(Finančna uprava RS) – 9/18‑19/vo
Fotografije kot avtorsko delo (Eneja Drobež) – 10/22/vo
Z obrobja postave: Afera honorarji in kavza (Tomaž Pavčnik) – 

14/17/č
Kolektivno uveljavljanje avtorske pravice – nadomestilo za javno 

predvajanje fonogramov – 15/24–26/sp
Sledna pravica avtorjev po pravu EU (Zoran Skubic) – 15/29‑30/sp
Reproduciranje berila za šolski pouk (Eneja Drobež) – 

16‑17/26‑27/vo
Izvorna koda (Irena Vovk) – 18/34/por
Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 

(2. del) – 20‑21/I–IV/erar
Višina nadomestila za uporabo del iz repertoarja Zavoda IPF 

v sodni praksi (Špelca Mežnar) – 22/9–11/č
Pravna narava zahtevkov iz priobčevanja fonogramov javnosti 

(Eneja Drobež) – 28/10–12/č
Vpliv statusne oblike na upravljanje kolektivne organizacije (Bojan 

Pretnar) – 41/II–VII/pril
Pogodbena svoboda v avtorskem pravu (Natali Gak) – 

45‑46/44‑45/prik
Miksanje glasbe ter varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev 

fonogramov (Žiga Rejc in Katja Artnak) – 49‑50/16‑17/č

azil
»Ali je Ustavno sodišče sledilo iskanju pravičnosti?« (Matevž Krivic) 

– 16‑17/12–14/č
Kakšna skupna azilna in migracijska politika? (Neža Kogovšek 

Šalamon) – 38/3/uv

B
bančništvo

Finančna zavarovanja pri javnih naročilih (Miran Jus) – 6/II–VII/pril
Insolvenčni dnevi na prepihu (Tjaša Radinja) – 6/24/por
Rekordne globe bankam zaradi manipulacije na deviznih trgih 

(Mitja Stefancic) – 7‑8/14‑15/č
Ločitvena pravica – prilivi na transakcijskem računu – zavarovanje 

bodočih terjatev z zastavno pravico – razpolagalna 
sposobnost – 7‑8/28‑29/sp

Prilagoditev pogodbenega razmerja med banko in potrošnikom 
z znižanjem nezakonito visokih zamudnih obresti (Igor 
Vuksanović) – 7‑8/37‑38/sp

Četrti izbris in suverenost (Jože Mencinger) – 9/34/č
Odgovor na članek Je valutna klavzula naravna nesreča? (Alja 

Pestar) – 11‑12/12‑13/odm
Ustavno varovana poslovna skrivnost – 11‑12/30/sp
Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v 

tuji valuti (Branka Sedmak) – 13/8‑9/č
Moralni hazard (Sandi Kodrič) – 15/20/č
Spremenjena vloga Družbe za upravljanje terjatev bank (Peter 

Merc) – 19/6‑7/č
V pričakovanju obsežne novele ZGD‑1 (Irena Vovk) – 

20‑21/42‑43/por
Ko dolžniki diskreditirajo upnike (Sandi Kodrič) – 23/18/č
Državna banka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 

(Igor Vuksanović) – 23/23/sp
MRA naj bo rigorozen v mejah normale (Nastja Velikonja) –  

23/31/por
Zelena luč za centralne bankirje (Igor Vuksanović) – 27/28‑29/sp
European Banking and Financial Law (Irena Vovk) – 27/32/prik
Oslabljena ali okrepljena bančna tajnost? (Peter Merc) –  

31‑32/6–8/č
Poplačilo deviznih varčevalcev LB: pravična delitev dolgov 

nekdanje Jugoslavije med države naslednice? (Janja Hojnik) – 
31‑32/II–VIII/pril
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Pozitivna diskriminacija – delo s krajšim delovnim časom zaradi 
starševstva – 13/21‑22/sp

Svoboda veroizpovedi gospodarskih družb (Uršula Esih) –  
13/28/sp

Spletni smerokaz: Mirovni inštitut (Irena Vovk) – 13/38/prik
Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas 

– 14/22/mo
Otrokove pravice v Sloveniji (Vlasta Nussdorfer) – 14/32‑33/prik
Parliaments and Human Rights – Redressing the Democratic 

Deficit (Irena Vovk) – 14/32/prik
Enake možnosti (Irena Vovk) – 14/34/por
Slovenija je ratificirala Konvencijo o preprečevanju nasilja nad 

ženskami (Jasna Murgel) – 15/16‑17/č
Svoboda gibanja mavričnih družin v EU – trendi in izzivi (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 15/II–VIII/pril
Za olajševanje možnosti za spremembo spola (Lena Šutanovac) – 

15/28/sp
Human Rights and Business: Direct Corporate Accountability for 

Human Rights (Irena Vovk) – 15/32/prik
»Ali je Ustavno sodišče sledilo iskanju pravičnosti?« (Matevž Krivic) 

– 16‑17/12–14/č
Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov 

v socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/30‑31/mo
Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, 2., posodobljena 

izdaja (Alenka Šelih) – 16‑17/44‑45/prik
Prav(ičn)o: Tokrat ni bilo težko biti Slovenec (Ciril Ribičič) – 18/19/č
Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji (Dominik 

Kuzma in Andrej Lampe) – 18/II–VI/pril
Ali EKČP dopušča »siljenje« v alternativno reševanje sporov (Igor 

Vuksanović) – 18/25/sp
Diskriminacija otrok s posebnimi potrebami v pogojih razpisa za 

nakup stanovanj – 19/24‑25/mo
Demonstracije v Genovi leta 2001 – epilog (Lena Šutanovac) – 

19/30/sp
Strategija za Rome (Irena Vovk) – 19/34/por
Dostopnost urada za delo za invalide – 20‑21/31/mo
Osebne izkaznice niso zajete med potovalne dokumente iz Uredbe 

št. 2252/2004 (Katarina Vatovec) – 20‑21/34‑35/sp
Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji 

(Irena Vovk) – 20‑21/44‑45/prik
Bo Ustavno sodišče prepovedalo referendum o noveli 3. člena 

ZZZDR? (Janez Pogorelec) – 23/6‑7/č
Referendumsko odločanje, ustavna demokracija in pravica do 

poroke (Jaka Kukavica) – 26/14‑15/odm
Poseg v človekovo pravico do pravnega sredstva – 27/20/sp
Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 27/31/sp
Za človeka gre! (Vlasta Nussdorfer) – 28/3/uv
Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu 

– 28/21–23/sp
Fundamental Rights in the EU – A Matter for Two Courts (Irena 

Vovk) – 28/32/prik
Caveat webmaster in (samo)marginalizacija prava človekovih 

pravic v informacijski dobi (Boštjan Makarovič – 29‑30/8‑9/č
Romski svetnik potrjen – kaj pa zdaj? (Blaž Kovač) – 29‑30/19‑20/č
In v Ustavi se je zapisalo … (Marta Dominika Jelačin) – 

29‑30/43‑34/č
Odvzem in omejitev prostosti iz medicinskih razlogov (Anita 

Napotnik) – 31‑32/16–19/č
Poplačilo deviznih varčevalcev LB: pravična delitev dolgov 

nekdanje Jugoslavije med države naslednice? (Janja Hojnik) – 
31‑32/II–VIII/pril

Nepravna država (Blaž Kovač) – 33/32‑33/prik
V vrhu kršiteljic? (Irena Vovk) – 33/34/por
Tudi način postavitve električnega števca je lahko sredstvo 

diskriminacije (Zoran Skubic) – 35/25‑26/sp
Pravosodje bi moralo biti otrokom prijaznejše (Jerneja Horvat) – 

38/12–14/č
Dostop do sanitarij v romskem naselju – 38/20‑21/mo
Organ se mora do vsebine peticije izreči, ne se z njo samo 

seznaniti – 39‑40/30‑31/mo
Scripturam: O zimi, množici in dostojanstvu v realnih razmerah 

(Janja Hojnik) – 42‑43/25/č
Skupne vrednote kot smerokaz k stabilni družbi? (Nika Skvarča) – 

42‑43/42/por
800 let pozneje (Ines Gorjup) – 42‑43/43/por
Enake pravice (Irena Vovk) – 42‑43/46/por
Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za 

potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države 
(Barbara Zobec) – 44/II–VIII/pril

Izvršba za upnika hitrejša in cenejša (Nastja Velikonja) – 
16‑17/40‑41/por

Razvoj slovenskega gospodarskega in civilnega prava (Boštjan 
Koritnik) – 27/32‑33/prik

Enakost pri zagotavljanju socialnih dajatev pridržanim osebam 
(Igor Vuksanović) – 29‑30/35‑36/sp

Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah: izkušnje 
z dopuščeno revizijo in kako naprej (Ines Gorjup in 
Maksimilijan Gale) – 41/12‑13/por

Praktikum za Uvod v civilno pravo (Irena Vovk) – 45‑46/44/prik
Vpliv evropskega prava na sodnike nove Evrope (Vesna Bergant 

Rakočević) – 48/31‑33/prik
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – rok za ugovor – 

49‑50/26/sp

civilno procesno pravo
glej tudi pravna sredstva, vročanje in zamudna sodba
Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema 

premoženja nezakonitega izvora (Iztok Ščernjavič in Nika 
Hudej) – 5/II–VII/pril

Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in 
obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov (Jure Mercina) – 
7‑8/18–20/odm

Procesno uveljavljanje zastaranja (Igor Strnad) – 9/9–11/č
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks socialno šibkim 

posameznikom – 13/21/sp
Vezanost pravdnega sodišča na pravnomočen sklep o izreku 

vzgojnega ukrepa mladoletniku – 16‑17/28–30/sp
Pravna narava sklepa o sprejemu priznanja krivde (Primož Gorkič) 

– 23/12‑13/č
Neupravičena pridobitev – zastaranje – priznanje dejstev – 

nedovoljena razpolaganja strank – 23/21‑22/sp
Mediacija na sodišču druge stopnje (predvsem v delovnih sporih) 

(Janez Novak) – 24‑25/8–11/č
Je rok za plačilo sodne takse procesni ali materialnopravni rok? 

(Aleš Kaluža) – 29‑30/20–22/č
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (actio Pauliana) zunaj 

stečaja s poudarkom na roku za izpodbijanje (Sanja Vujanović) 
– 29‑30/II–VI/pril

Odškodninski spor – vmesna sodba – 31‑32/30–34/sp
Esej o usodi resnice (dejanskega stanja) v kazenskem postopku 

(Ljubo Bavcon) – 39‑40/16–19/č
Uveljavljanje ničnosti – prekluzija – 39‑40/29–32/sp
Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah: izkušnje 

z dopuščeno revizijo in kako naprej (Ines Gorjup in 
Maksimilijan Gale) – 41/12‑13/por

Napake pri vročanju se lahko izkažejo za usodne (Igor Vuksanović) 
– 41/23‑24/sp

Izdaja odločbe v rednem gospodarskem sporu brez oprave naroka 
za glavno obravnavo (Aleksander Urankar) – 47/II–VI/pril

Č
človekove pravice

glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, izbrisani, svoboda 
izražanja, Varuh človekovih pravic in zasebnost

Ročna zavora Sodišča EU pri pristopanju EU k EKČP (Janja Hojnik) 
– 1/13‑14/č

Debelost se po delovnem pravu EU lahko šteje kot invalidnost 
(Zoran Skubic) – 2/28‑29/sp

Nekaznovanje beguncev, ki so nezakonito v državi sprejema (Miha 
Nabergoj in Marko Krajnc) – 3‑4/21–23/č

Združitev z družino – 5/19/sp
Združitev družine – med restriktivnostjo državnih politik in pravico 

do varstva družinskega življenja (Neža Kogovšek Šalamon) – 
5/20‑21/sp

Prav(ičn)o: Poslednje zatočišče (Ciril Ribičič) – 5/33/č
Neizdaja potnega lista zaradi neplačevanja preživnine (Lena 

Šutanovac) – 7‑8/34/sp
Brezpilotni letalniki (Irena Vovk) – 7‑8/44/por
Ugodnosti pri zaposlovanju mater kot posebni ukrep – 9/20/mo
Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja (Irena Vovk) 

– 9/29/por
Druga obletnica (Irena Vovk) – 9/32/por
Prav(ič)no: Opravičujem se (Ciril Ribičič) – 11‑12/25/č
Vsaka želja še ni neodtujljiva pravica (Sandi Kodrič) – 11‑12/26/č
Ravnanje z mrtvim plodom – 11‑12/34‑35/mo
20 let delovanja Varuha človekovih pravic (Irena Vovk) –  

11‑12/43/prik
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Obravnava provizije pri prodaji »bitcoinov« po ZDDV‑1 –  
49‑50/I/erar

davek na motorna vozila
Nov obrazec DMV‑V – 41/IV/erar

davek od dohodkov pravnih oseb
Pojasnilo – četrti odstavek 32. člena ZDDPO‑2 – 7‑8/II/erar
Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije 

davka – 7‑8/III/erar
Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab (Igor Vuksanović) – 

13/13‑14/č
Uveljavljanje olajšave za investiranje v avtobuse na podlagi novel 

ZDDPO‑2L in ZDoh‑2O – 15/IV/erar
Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah (Ivo Grlica) –  

18/9–11/č
Davčna obravnava pametnega telefona – 23/IV/erar
Obdavčenje umetnikov in športnikov – 26/IV/erar
Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb 

v EU (Edita Turičnik) – 33/16‑17/č
Davčna obravnava daril – 41/I–III/erar

davek od prometa zavarovalnih poslov
Zakaj so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

izvzeti iz plačila davka od prometa zavarovalnih poslov? 
(Bruno Nikolić) – 35/14/č

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

vozila, davek od dohodkov pravnih oseb, davek od prometa 
zavarovalnih poslov in dohodnina

Razlaga uveljavljanja davčne olajšave za investiranje po Zakonu 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR‑2) 
in Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010‑2015 (ZRPPR101) za investicije, izvedene od 1. julija do 
23. decembra 2014 – 7‑8/III‑IV/erar

Odmera davka na nepremično premoženje večje vrednosti – 
10/22/sp

Davčne blagajne (Irena Vovk) – 10/34/por
Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ‑1C (Ciril Keršmanc in 

Liljana Selinšek) – 13/II–VI/pril
Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč – 

davčna osnova – 15/22/sp
Paradoksi: Digitalne valute (Aleš Završnik) – 16‑17/23/č
Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah (Ivo Grlica) –  

18/9–11/č
The European Union and Direct Taxation – A Solution for a Difficult 

Relationship (Irena Vovk) – 26/32/prik
Pasti davčnih blagajn (Aleksander Pevec) – 29‑30/3/uv
Paradoksi: Uber kapitalizem (Aleš Završnik) – 29‑30/25/č
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – 

31‑32/II–IV/erar
Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb 

v EU (Edita Turičnik) – 33/16‑17/č
Drago (Jože Mencinger) – 33/19/č
Davčna zatajitev po noveli KZ‑1C (Liljana Selinšek) – 33/II–VII/pril
Ali lahko inšpektor vpogleda v račun pri stranki – 33/24/mo
Uporaba podatkov registra nepremičnin za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča (Marijana Vugrin) – 36‑37/6–8/č
Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem okoljske dajatve v primeru 

stečaja podjetja – 41/IV/erar
Pravica do obveščenosti posameznika glede obdelave njegovih 

davčnih podatkov po pravu EU (Zoran Skubic) – 47/22‑23/sp
Množično financiranje s pravnega zornega kota (Jan Pečar in Miha 

Bratina) – 48/II–VIII/pril
Davčna blagajna za srečelov (Natalija Kunstek) – 49‑50/25/vo
Davčne blagajne – praktični problemi (Matej Cerar) – 49‑50/41/por

dedno pravo
Prednost pravice do poznavanja lastnega izvora pred pravico 

pokojnika do pietete (Judita Dolžan) – 1/26‑27/sp
Veljavnost oporoke – obstoj oporoke – predhodno vprašanje – 

pasivna legitimacija – 9/19–21/sp
Sodnik mora spoštovati roke – 14/22/mo
Svoboda gibanja mavričnih družin v EU – trendi in izzivi (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 15/II–VIII/pril
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (2.) (Andrej Hafner) – 

20‑21/12‑13/č
Na poti do sodobnega, odgovornega notariata (Sonja Kralj) – 

22/6/č

Spletni smerokaz: edX (Irena Vovk) – 44/38/prik
O (ne)blagodejnih učinkih sodb strasbourškega sodišča na 

Slovenskem (Nika Skvarča) – 47/27‑28/por
Spletni smerokaz: Zmoremo (Irena Vovk) – 49‑50/50/prik

Češka republika
Porod s strokovno pomočjo mogoč le v porodnišnici (Sandra 

Bitenc) – 3‑4/34‑35/sp
Retroaktivna uporaba zakona pri nadaljevanem kaznivem dejanju 

(Matic Kumer) – 13/24/sp

D
darilna pogodba

glej pogodbe

darilo
Omejitve in dolžnosti učiteljev v zvezi s sprejemanjem daril 

(Sodelavka PP) – 27/19/vo
Dajanje daril za nezakonito posredovanje – uradno dejanje kot 

zakonski znak kaznivega dejanja – 33/24–27/sp
Konvencijski okvir in orodja Mednarodne trgovinske zbornice proti 

korupciji (Andrej Friedl) – 39‑40/II–VII/pril
Davčna obravnava daril – 41/I–III/erar
Darilni bon (Boštjan Špec) – 44/6–8/č

davčni postopek
Posredovanje davčne številke etažnih lastnikov upravniku (Irena 

Vovk) – 2/23/mo
Vezana knjiga računov – 5/I–IV/erar
Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in 

obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov (Jure Mercina) – 
7‑8/18–20/odm

Obdavčitev avtorskih honorarjev za začasno prebivajočega v tujini 
(Finančna uprava RS) – 9/18‑19/vo

Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab (Igor Vuksanović) – 
13/13‑14/č

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – 
osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic –  
15/II–IV/erar

Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP‑2 ter določb 
o zastaranju v finančnih preiskavah (Janez Čebulj) – 19/8–10/č

Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku (Ivo 
Grlica) – 24‑25/13‑14/č

Kaj bi še lahko vsebovala novela Zakona o davčnem postopku 
(Jernej Podlipnik) – 26/6‑7/č

Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 
(Stanko Čokelc in Ana Križman) – 34/II–VIII/pril

Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (Ivo Grlica in Sabina 
Pirnat) – 39‑40/9–11/č

Zakon o davčnem postopku – Samoprijava – 47/I–IV/erar
Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične 

osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne 
obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po 
ZDavP‑2 ali po zakonu o obdavčenju – 49‑50/I‑II/erar

davek na dediščine in darila 
Svaštvo v zunajzakonski skupnosti – 13/III‑IV/erar

davek na dodano vrednost (DDV)
Opredelitev telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in 

televizijskega oddajanja ter elektronskih storitev – 2/IV/erar
Vezana knjiga računov – 5/I–IV/erar
Podrobneje o novostih na področju obdavčitve določenih storitev 

od 1. januarja 2015 (Andrej Grah Whatmough) – 6/8‑9/č
Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in 

prispevkov delodajalca – 7‑8/III/erar
Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega 

občasnega cestnega prevoza potnikov – 10/II–IV/erar
Nižji DDV za e‑knjige po pravu EU ni dopusten (Zoran Skubic) – 

13/25/sp
Zmanjšanje davčne osnove za davek na dodano vrednost (Igor 

Vuksanović) – 28/29‑30/sp
Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 

(Stanko Čokelc in Ana Križman) – 34/II–VIII/pril
Prodaja zemljišč in DDV (Neža Kompare) – 35/24/sp
Zastaranje davčnih goljufij po pravu EU – nedopustno? (Zoran 

Skubic) – 38/23‑24/sp
Davčna obravnava daril – 41/I–III/erar
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Izraba letnega dopusta (Nana Weber) – 13/19‑20/vo
Javni uslužbenec kot popoldanski s. p. (Nana Weber) – 13/20/vo
Pozitivna diskriminacija – delo s krajšim delovnim časom zaradi 

starševstva – 13/21‑22/sp
Vse na enem mestu (Irena Vovk) – 13/34/por
Odpovedni rok za delavca s petimi leti delovne dobe (Miha Šercer) 

– 14/19/vo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič) 

– 14/19/vo
Smrt stranke je razlog za ustavitev postopka – 14/23/mo
Preverjanje alkoholiziranosti delavcev (Miha Šercer) – 15/21/vo
Poskusno delo (Nataša Belopavlovič) – 15/21/vo
Plače sodnikov – 15/22/sp
Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo 

v odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika 
prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni 
v skladu s pravno in ekonomsko vsebino razmerja –  
15/I‑II/erar

Zaradi nezakonitega ravnanja Ministrstva za notranje zadeve 
policist ostal brez zaposlitve – 15/23/mo

Kolektivna pogajanja – z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti 
s pojasnili (Martina Šetinc Tekavc) – 15/32‑33/prik

Obveščanje neizbranih kandidatov za delovno mesto (Miha Šercer) 
– 16‑17/26/vo

Obdelava podatkov o cepilnem statusu zaposlenih –  
16‑17/28‑29/mo

Rok za zagovor delavca ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
(Miha Šercer) – 18/21/vo

Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 
(1. del) – 18/I–IV/erar

Izraba starega letnega dopusta (Miha Šercer) – 19/21/vo
Priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica arhitekta po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28‑29/sp
Prokurist upokojenec (Dino Zadnikar) – 20‑21/8‑9/č
Hramba vlog neizbranih kandidatov za delovno mesto (Miha 

Šercer) – 20‑21/24/vo
Dodatek za delovno dobo (Nana Weber) – 20‑21/24‑25/vo
Kako odmeriti letni dopust delavki, ki dela s krajšim delovnim 

časom (Nataša Belopavlovič) – 20‑21/25/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – izvedba postopka javnega 

natečaja – 20‑21/28–31/sp
Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 

(2. del) – 20‑21/I–IV/erar
Dostopnost urada za delo za invalide – 20‑21/31/mo
Spremembe delovne zakonodaje na Madžarskem (Primož 

Rataj) – 20‑21/38/por
Spregled izobrazbe (Nataša Belopavlovič) – 22/21/vo
Škoda delavca (Miha Šercer) – 22/21/vo
Kriza ne more biti izgovor (Irena Vovk) – 22/29‑30/por
Začasno in občasno delo študentov (Nataša Belopavlovič) – 

23/19/vo
Izplačilo regresa delavcem, ki delajo s polovičnim delovnim časom 

(Miha Šercer) – 23/19/vo
Delo na črno in omogočanje dela na črno – pogosta vprašanja in 

odgovori – 23/I–IV/erar
Izkoriščanje delavcev (Irena Vovk) – 23/34/por
Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku (Ivo 

Grlica) – 24‑25/13‑14/č
Evidenca o izrabi delovnega časa (Miha Šercer) – 24‑25/23/vo
Zakonsko predvideno obveščanje upnikov v stečajnem postopku 

ni bilo zadostno (Matej Cerar) – 24‑25/35/sp
Delo otrok, mlajših od 15 let, med počitnicami (Brigita Rajšter 

Vranović) – 26/12‑13/č
Izraba in prenos letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 26/19/vo
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –  

26/I–IV/erar
Objava opozorila delavcu v medijih in na oglasni deski – 27/21/mo
Z izigravanjem zakonodaje do zaposlitve za določen čas v šoli – 

27/24/mo
Hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – denarno 

povračilo namesto reintegracije – 28/23–25/sp
Za ožjo opredelitev kaznivih dejanj zoper delovno razmerje (Alenka 

Mordej) – 28/VI–VIII/pril
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –  

28/I–III/erar
Kolektivni odpust delavcev (Neža Kompare) – 28/28/sp
Zloraba pravice do povračila potnih stroškov kot podlaga 

za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (Luka Pust) – 
29‑30/13–15/č

Izraba dopusta po dnevih (Miha Šercer) – 29‑30/23/vo

Spletni smerokaz: Zaščitni ukrepi za ranljive (Irena Vovk) –  
23/38/prik

Evropski notarji so aktivni pri izvajanju uredbe EU o dedovanju – 
zakaj ne tudi v Sloveniji? (Sonja Kralj) – 31‑32/22‑23/č

Zaščitena kmetija z vidika upravnega postopka (Aleksander 
Vojičić) – 36‑37/21–24/č

Dediči oškodovancev so v bistveno enakem položaju –  
42‑43/28/sp

Vpogled v TRR zapustnika (Irena Vovk) – 45‑46/31/mo
Dedni dogovor (Matevž Šavli) – 49‑50/18‑19/č

delnice
glej vrednostni papirji

delovna razmerja
glej delovno pravo

delovno pravo
glej tudi letni dopust, mobing, pogodba o zaposlitvi in sindikat
Odpravnina za določen čas v primeru odpovedi pogodbe 

o zaposlitvi za določen čas s strani delavca (Nataša 
Belopavlovič) – 1/18/vo

Meja dopustnega nadzora uporabe interneta in elektronske pošte 
na delovnem mestu (Lidija Zupančič) – 1/II–VII/pril

Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje (Igor 
Vuksanović) – 2/20‑21/vo

Znižanje plače zaradi slabih delovnih rezultatov (Miha Šercer) – 
2/21/vo

Debelost se po delovnem pravu EU lahko šteje kot invalidnost 
(Zoran Skubic) – 2/28‑29/sp

Ustreznost delovnega mesta (Nana Weber) – 3‑4/25‑26/vo
Določitev primernega delovnega mesta za delavko z omejitvijo 

delazmožnosti (Nana Weber) – 3‑4/26/vo
Štetje delovne dobe in višina odpravnine (Miha Šercer) –  

3‑4/26/vo
Kolektivni odpusti – 3‑4/27/sp
Posredovanje osebnih podatkov zaposlenih krovni družbi (Irena 

Vovk) – 3‑4/29/mo
Pridobitev denarnega nadomestila, ko delodajalec delavca ne 

odjavi iz socialnih zavarovanj – 3‑4/30/mo
Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu (Nataša 

Belopavlovič) – 5/17/č
Odpoved delavca v času poskusnega dela (Nana Weber) –  

5/18/vo
Odpoved delavca v času mirovanja pogodbe (Nana Weber) – 

5/18/vo
Odmor med delovnim časom (Miha Šercer) – 5/19/vo
Žrtev nezakonitega zaposlovanja – 5/22/mo
Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij (Nana Weber) – 

5/30‑31/prik
Dodatni dnevi dopusta za otroke (Nana Weber) – 6/18/vo
Neusklajena sodna praksa glede odmere letnega dopusta in 

regresa (Vesna Fašink) – 7‑8/10‑11/č
Merila za določitev presežnih delavcev (Miha Šercer) – 7‑8/23/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – (ne)upravičenost 

odsotnosti z dela – obvestilo delodajalcu o razlogih odsotnosti 
– 7‑8/26–28/sp

Je sodna praksa glede odmere letnega dopusta in regresa res 
neusklajena? (Samo Puppis) – 9/17/odm

Prenos letnega dopusta (Nana Weber) – 9/18/vo
Urna postavka napotenih delavcev in njihova pravica do skupinske 

tožbe (Zoran Skubic) – 9/23‑24/sp
Osebne okoliščine pri odmeri letnega dopusta (Miha Šercer) – 

10/21/vo
Neplačana odsotnost z dela zaradi študija (Nana Weber) – 

10/21‑22/vo
Osebni podatki na računalniku ob prenehanju delovnega razmerja 

– 10/23/mo
Pravna vprašanja univerzalnega temeljnega dohodka (Renata 

Mihalič) – 10/31/por
Manj socialnih pravic, več sodniških pripravnikov? (Nika Skvarča in 

Marjana Garzarolli) – 11‑12/9–11/č
Neizrabljen dopust iz lanskega leta (Miha Šercer) – 11‑12/28/vo
Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas (Nana Weber) – 

11‑12/28‑29/vo
Izplačilo višje jubilejne nagrade (Nana Weber) – 11‑12/29/vo
Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 

v večinski lasti države (Aleš Kaluža) – 13/6–8/č
Vračilo sorazmernega dela regresa po prenehanju delovnega 

razmerja (Miha Šercer) – 13/19/vo
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Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost 
– 49‑50/28/mo

demokracija
glej pravna država

demonstracije
glej javni shodi

detektivska dejavnost
Mnenje o posredovanju osebnih podatkov vročevalcu –  

11‑12/32/mo

diplomacija
Diplomatski praktikum: menedžment v diplomaciji (Natali Gak) – 

13/32‑33/prik
Z obrobja postave: Diplomatski kič? (Tomaž Pavčnik) – 34/17/č
Naj jalovo sodelovanje postane lojalno (Marko Pavliha) – 35/3/uv

diskriminacija
glej človekove pravice

Dnevi slovenskih pravnikov 2015
Priznanja in nagrade 2015 – 39‑40/6–8/por
Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah: izkušnje 

z dopuščeno revizijo in kako naprej (Ines Gorjup in 
Maksimilijan Gale) – 41/12‑13/por

Zavarovalništvo v Sloveniji (Irena Vovk) – 41/13‑14/por
Uveljavitev novele ZGD‑1I (Irena Vovk) – 41/14/por
Priznanje krivde v praksi (Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) – 

41/15/por
Različni vatli za ocenjevanje sodstva (Ines Gorjup in Maksimilijan 

Gale) – 41/15‑16/por
Aktualna vprašanja delovnega prava in socialne varnosti (Irena 

Vovk) – 42‑43/21‑22/por
Aktualna vprašanja na področju prevzemov in novela ZPre‑1G 

(Nika Skvarča) – 42‑43/22‑23/por
Meje ustavnosodnega odločanja (Nika Skvarča) – 42‑43/23/por
Pravne turbulence prevoza potnikov (Irena Vovk) – 42‑43/24/por

dohodnina
Velikost črk v uradnem dokumentu – 6/21/mo
Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije 

davka – 7‑8/III/erar
Obdavčitev avtorskih honorarjev za začasno prebivajočega v tujini 

(Finančna uprava RS) – 9/18‑19/vo
Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od študentske 

Prešernove nagrade) (Aleš Žiher) – 10/9–11/č
Problematika knjigovodstva na kmetijah – upoštevanje subvencij 

za preteklo leto – 13/II–III/erar
Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo 

v odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika 
prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni 
v skladu s pravno in ekonomsko vsebino razmerja – 15/I‑II/
erar

Uveljavljanje olajšave za investiranje v avtobuse na podlagi novel 
ZDDPO‑2L in ZDoh‑2O – 15/IV/erar

Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 
(1. del) – 18/I–IV/erar

Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP‑2 ter določb 
o zastaranju v finančnih preiskavah (Janez Čebulj) – 19/8–10/č

Prokurist upokojenec (Dino Zadnikar) – 20‑21/8‑9/č
Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 

(2. del) – 20‑21/I–IV/erar
Obdavčenje umetnikov in športnikov – 26/IV/erar
Odpust dolgov revnim (Irena Vovk) – 27/34/por
Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2014 

– 28/III‑IV/erar
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –  

28/I–III/erar
Možnosti, ki jih imajo kmečka gospodinjstva po uveljavitvi novele 

Zakona o dohodnini ZDoh‑2P – 31‑32/I‑II/erar
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – 

31‑32/II–IV/erar
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – 

34/I–I/erar
Davčna obravnava daril – 41/I–III/erar
Davčna obravnava štipendij – pogosta vprašanja in odgovori – 

44/I–IV/erar
ZUJF‑D (Irena Vovk) – 47/34/por

Odločba o letnem dopustu (Nana Weber) – 29‑30/23/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – odpovedni rok za odstop 

z mesta direktorja – 29‑30/30‑31/sp
Plačilo nadur – kompenzacija – 29‑30/31‑32/sp
Ločevanje zasebne in poslovne e‑pošte – 29‑30/32‑33/mo
Pravica do denarnega nadomestila delno brezposelnega 

obmejnega delavca (Jasmina A. Tabaković) – 29‑30/37‑38/sp
Zaščita pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru umetne 

oploditve in vitro (Judita Dolžan) – 29‑30/42/sp
Krajši delovni čas (Nana Weber) – 31‑32/27/vo
Odgovornost delodajalca za mobing (Miha Šercer) – 31‑32/27/vo
Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovnim časom opravi nad 

pogodbeno dogovorjenim delovnim časom (Urška Gliha) – 
33/8–10/č

Dopust brez odobritve nadrejenega (Miha Šercer) – 33/21‑22/vo
Dogovor o poskusnem delu v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za 

določen čas (Nataša Belopavlovič) – 33/22/vo
Pravila organizacije delovnega časa zdravnikov na usposabljanju 

po pravu EU (Zoran Skubic) – 33/28‑29/sp
Odpoved pogodbe o zaposlitvi med napotitvijo na čakanje na delo 

(Luka Žnidarič) – 34/9‑10/č
Štipendija za deficitarne poklice – slepa ulica v sistemu 

štipendiranja (Žiga Rejc) – 34/13‑14/č
Izračun odpravnine (Miha Šercer) – 34/20/vo
Spletni smerokaz: Informacije za tujce (Irena Vovk) – 34/38/prik
Ali se v javnem sektorju zlorablja institut pogodb o zaposlitvi za 

določen čas? (Urška Gliha in Uroš Cerar Žugelj) – 35/10‑11/č
Letni načrt učne in delovne obveznosti (Sodelavka PP) – 35/17/vo
Naslov za vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Miha Šercer) – 

35/17/vo
Poseg v pravico do zasebnosti in osebne podatke ob anonimni 

prijavi – 35/22/mo
E‑naslovi so osebni podatki (Irena Vovk) – 35/34/por
Kako dolgo naj še čakajo sodniški volonterski pripravniki? (Suzana 

Pisnik) – 36‑37/10‑11/č
Odpoved zaradi prenehanja dela (Miha Šercer) – 36‑37/28/vo
Dopolnjevanje učne obveznosti (Sodelavka PP) – 36‑37/28/vo
Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno – Zaposlovanje na 

črno – 36‑37/II–IV/erar
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki – primer slabe prakse Eko 

sklada – 36‑37/30‑31/mo
Domneva nedolžnosti (Lena Šutanovac) – 36‑37/36/sp
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih 

sredstev (Miha Šercer) – 38/17/vo
Plačilo dodatnih učnih ur pouka (sodelavka PP) – 38/17/vo
Kontrolni pregled zaradi ugotavljanja invalidnosti (Nataša 

Belopavlovič) – 39‑40/28/vo
Ugotovitev zdravstvene nezmožnosti za delo (Miha Šercer) – 

39‑40/28/vo
Ravnanje s predali e‑pošte nekdanjih zaposlenih – 39‑40/29/mo
Elementi delovnega razmerja (Miha Šercer) – 41/20/vo
Ali redna delovna razmerja izginjajo? (Darja Senčur Peček) – 

42‑43/3/uv
Aktualna vprašanja delovnega prava in socialne varnosti (Irena 

Vovk) – 42‑43/21‑22/por
Vabilo na zagovor v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

(Miha Šercer) – 42‑43/27/vo
Delovni čas »mobilnih« delavcev po pravu EU (Zoran Skubic) – 

42‑43/36‑37/sp
Ne)obveznost zagovora pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi 

neuspešno opravljenega poskusnega dela (Primož Rataj) – 
44/15‑16/č

Rok za odpoved pri poskusnem delu (Miha Šercer) – 44/22/vo
Premestitev javnega uslužbenca – sklep o premestitvi –  

44/23‑24/sp
Predlog novega zakona o javnih uslužbencih – velike govorice, 

male resnice (Mirko Pečarič) – 45‑46/18–21/č
Pravična odmena za delo na praznik (Miha Šercer) –  

45‑46/27‑28/vo
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu – 45‑46/29—30/sp
Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi – aktivna legitimacija 

– 45‑46/30–32/sp
Obvezna hramba gesel zaposlenih (Irena Vovk) – 45‑46/30/mo
Vpogled delodajalca v spis Komisije za ugotovitev podlage za 

odpoved pogodbe o zaposlitvi (Irena Vovk) – 45‑46/30‑31/mo
Zaposlovanje starejših delavcev (Luka Žnidarič) – 47/6‑7/č
Sledenje zaposlenim z napravo GPS (Miha Šercer) – 48/19‑20/vo
Minimalna plača delavcev pri izvajanju javnega naročila (Kim 

Sotlar) – 48/27‑28/sp
Nadurno delo (Miha Šercer) – 49‑50/25/vo
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Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na 
podlagi ZIN (Janko Arah) – 38/6–8/č

Priznanja in nagrade 2015 – 39‑40/6–8/por
Nove vrednote skozi oči pravne filozofije (Luka Mišič) – 

39‑40/43‑44/por
Pravnik v bazi HeinOnline (Boštjan Koritnik) – 39‑40/43/por
Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah: izkušnje 

z dopuščeno revizijo in kako naprej (Ines Gorjup in 
Maksimilijan Gale) – 41/12‑13/por

Zavarovalništvo v Sloveniji (Irena Vovk) – 41/13‑14/por
Uveljavitev novele ZGD‑1I (Irena Vovk) – 41/14/por
Priznanje krivde v praksi (Ines Gorjup in Maksimilijan Gale) – 

41/15/por
Različni vatli za ocenjevanje sodstva (Ines Gorjup in Maksimilijan 

Gale) – 41/15‑16/por
Novi zakon o javnem naročanju (ZJN‑3) že novembra? (Blažka 

Vrsajković) – 41/30‑31/por
Aktualna vprašanja delovnega prava in socialne varnosti (Irena 

Vovk) – 42‑43/21‑22/por
Aktualna vprašanja na področju prevzemov in novela ZPre‑1G 

(Nika Skvarča) – 42‑43/22‑23/por
Meje ustavnosodnega odločanja (Nika Skvarča) – 42‑43/23/por
Pravne turbulence prevoza potnikov (Irena Vovk) – 42‑43/24/por
(Ne)pristojnost Tržnega inšpektorata za nadzor v društvu (Janko 

Arah) – 45‑46/21–23/č
Aktivistična vloga Slovenije (Blažka Vrsajković) – 48/29/por

družinsko pravo
Višina preživnine – otroški dodatek – 1/9‑10/sp
Ali je ostarela mati jedro družine njene odrasle hčerke? (Nika 

Skvarča) – 1/25‑26/sp
Problemi izrekanja in izvajanja prepovedi nasilnih dejanj po ZPND 

(Vesna Bergant Rakočević) – 3‑4/12–14/č
Združitev z družino – 5/19/sp
Združitev družine – med restriktivnostjo državnih politik in pravico 

do varstva družinskega življenja (Neža Kogovšek Šalamon) – 
5/20‑21/sp

Padec prepovedi skupnih posvojitev za istospolne partnerje (Neža 
Kogovšek Šalamon) – 7‑8/33‑34/sp

Neizdaja potnega lista zaradi neplačevanja preživnine (Lena 
Šutanovac) – 7‑8/34/sp

Ugodnosti pri zaposlovanju mater kot posebni ukrep – 9/20/mo
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp
Podjetniško premoženje zakoncev (Nana Weber) – 10/32‑33/prik
Zastaranje preživninske terjatve – zadržanje zastaranja – 

11‑12/34‑35sp
Pri urejanju stikov je hitrost ravnanja ključna (Matej Cerar) – 

11‑12/39/sp
Pozitivna diskriminacija – delo s krajšim delovnim časom zaradi 

starševstva – 13/21‑22/sp
Svaštvo v zunajzakonski skupnosti – 13/III‑IV/erar
Še o nadomestnem materinstvu (Marjan Kos) – 13/23‑24/sp
O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa 

referenduma (Saša Zagorc in Tilen Štajnpihler) – 14/II–VII/pril
Položaj starih staršev v družinskem življenju (Lena Šutanovac) – 

14/26‑27/sp
Priznanje tuje sodne odločbe o nadomestnem materinstvu (Judita 

Dolžan) – 14/27‑28/sp
Svoboda gibanja mavričnih družin v EU – trendi in izzivi (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 15/II–VIII/pril
Pravica otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih oploditve 

z biomedicinsko pomočjo (Judita Dolžan) – 16‑17/33‑34/sp
Položaj otroka v družinskem sporu (Jaka Kukavica in Grega 

Oprčkal) – 20‑21/41/por
Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji 

(Irena Vovk) – 20‑21/44‑45/prik
Bo Ustavno sodišče prepovedalo referendum o noveli 3. člena 

ZZZDR? (Janez Pogorelec) – 23/6‑7/č
Spletni smerokaz: Zaščitni ukrepi za ranljive (Irena Vovk) –  

23/38/prik
Ustavni razlogi za prepoved referenduma o porokah istospolnih 

partnerjev (Neža Kogovšek Šalamon) – 24‑25/15‑16/č
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršem – 

24‑25/31/mo
The Politics of Adoption – International Perspectives on Law, Policy 

and Practice (Irena Vovk) – 24‑25/44/prik
Referendumsko odločanje, ustavna demokracija in pravica do 

poroke (Jaka Kukavica) – 26/14‑15/odm
Odobritve pravnih poslov za mladoletne osebe ali kaj ima center za 

socialno delo s tem (Nada Caharijaz Ferme) – 27/9–11/č

dokazno pravo
Prednost pravice do poznavanja lastnega izvora pred pravico 

pokojnika do pietete (Judita Dolžan) – 1/26‑27/sp
Dokazovanje v evropskem civilnem postopku (Mitja Pukšič) – 

3‑4/41/por
Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema 

premoženja nezakonitega izvora (Iztok Ščernjavič in Nika 
Hudej) – 5/II–VII/pril

Nezadosten standard obrazloženosti pri odrejanju prikritih 
preiskovalnih ukrepov (Klavdija Štarkel) – 11‑12/37‑38/sp

Ugotavljanje olajševalnih in obteževalnih okoliščin v primeru 
sprejetega priznanja krivde in obseg sodbenih razlogov (Leon 
Recek) – 16‑17/II–VII/pril

Osebni dokazi – verbalne izjave kot pot k materialni resnici? (Nika 
Skvarča) – 18/31/por

Prosta presoja dokazov in prepoved dokaznih pravil pri 
korupcijskih deliktih (Andrej Ferlinc) – 22/16–18/č

Pomanjkljiva ureditev odvzema brisa ustne sluznice in analize DNK 
po ZKP (Miha Šošić) – 26/8‑9/č

Izločitev dokazov v kazenskem postopku (primerjalnopravni 
pregled) (Liljana Selinšek) – 28/II–VI/pril

Dopusten poseg v nedotakljivost telesne celovitosti (Iztok 
Štefanec) – 31‑32/37‑38/sp

Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za 
potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države 
(Barbara Zobec) – 44/II–VIII/pril

doktorati
Ustavno procesno pravo – praktikum (Aleš Novak) – 19/32‑33/prik
Univerzalni temeljni dohodek – ideja prihodnosti (Igor Vuksanović) 

– 24‑25/44‑45/prik
Država se je postavila na mesto DUTB (Boštjan Koritnik) – 

45‑46/42‑43/prik
Ravnotežje med dostopom do javnih informacij in varstvom 

osebnih podatkov prek testa javnega interesa (Polonca Kovač) 
– 49‑50/41‑42/prik

doping
glej šport

dosmrtni zapor
glej kaznovalno pravo

droge
Odvzem nepremičnine, pridobljene iz izkupička preprodaje 

prepovedanih drog, je zakonit (Marina Markežič) – 6/22‑23/sp
Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 18/27‑28/sp
Pripor – begosumnost – ponovitvena nevarnost – pravica do 

nepristranskega sojenja – 36‑37/32–34/sp
Testiranje dijakov glede prisotnosti THC‑ja v slini v srednjih šolah – 

49‑50/28‑29/sp
Neustavnost popolne prepovedi rekreativne uporabe marihuane 

(Luka Vlačić) – 49‑50/36/sp

društva
glej tudi Pravniško društvo Ljubljana, Pravniško društvo Maribor in 

Zveza društev pravnikov Slovenije
Kadrovanje v imenu politike (Irena Vovk) – 6/32/por
Obrazložitev odločbe disciplinske komisije društva – pravica do 

sodnega varstva, pravnega sredstva in obrambe –  
7‑8/31‑32/sp

Pravna vprašanja univerzalnega temeljnega dohodka (Renata 
Mihalič) – 10/31/por

Vpliv temeljnih pravic na evropsko zasebno pravo in vloga Sodišča 
EU (Petra Ferk) – 14/29/por

Še več (aktivnih) članov (Boštjan Koritnik) – 19/31/por
Spremembe delovne zakonodaje na Madžarskem (Primož 

Rataj) – 20‑21/38/por
Vse več tožb proti novinarjem (Anita Lulić) – 22/28/por
Kriza ne more biti izgovor (Irena Vovk) – 22/29‑30/por
Dialog med Ustavnim sodiščem in Sodiščem EU (Petra Ferk) – 

22/30/por
Delo na črno in omogočanje dela na črno – pogosta vprašanja in 

odgovori – 23/I–IV/erar
Svetovno srečanje združenj za mednarodno pravo (Simona Drenik) 

– 24‑25/43/por
Tri leta pogajanj (Mojca M. Plesničar) – 26/30‑31/por
30 let športno‑pravnega rivalstva (Boštjan Koritnik) – 26/31/por
Tri Cine s slovenskimi pravniki (Andrej Vovšek) – 35/31/zap
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Prelom, do katerega ni prišlo (Igor Karlovšek) – 22/32‑33/prik
Državna banka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 

(Igor Vuksanović) – 23/23/sp
Vnovična uvedba gradbene parcele je nujnost (Irena Vovk) – 

23/30/por
Izmeri daljo in nebeško stran – Četrt stoletja slovenske državnosti: 

anamneza, diagnoza, prognoza (Boštjan M. Zupančič) – 
24‑25/6‑7/č

Posledice nekoordinirane rabe radijskih frekvenc med državami 
(Mark Pohar in Igor Funa) – 24‑25/II–VIII/pril

Svetovno srečanje združenj za mednarodno pravo (Simona Drenik) 
– 24‑25/43/por

Na obzorju mednarodna konvencija o prepovedi hudodelstev 
zoper človečnost (Matjaž Kačič) – 26/29/por

Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja (Janja Hojnik) 
– 27/3/uv

Za človeka gre! (Vlasta Nussdorfer) – 28/3/uv
Pravica do denarnega nadomestila delno brezposelnega 

obmejnega delavca (Jasmina A. Tabaković) – 29‑30/37‑38/sp
Neprizanesljivost Sodišča EU v zadevah varstva okolja (Igor 

Vuksanović) – 31‑32/39‑30/sp
In flagranti: Adijo pamet (Hinko Jenull) – 33/18/č
Ob novem ZJU – priložnost za utrditev vloge uradniškega sveta in 

strokovnosti državne uprave (Albin Igličar) – 47/10/č
In flagranti: Skrivnost sobe 13A (Hinko Jenull) – 47/17/č
Zakaj narodi propadajo (Igor Vuksanović) – 49‑50/42‑43/prik

državljanstvo
Re ero: Na poti v socialno unijo EU ali korak nazaj (Janja Hojnik) – 

2/33/č
Poplačilo deviznih varčevalcev LB: pravična delitev dolgov 

nekdanje Jugoslavije med države naslednice? (Janja Hojnik) – 
31‑32/II–VIII/pril

Kako na pravico do prebivanja družinskega člana državljana 
EU vpliva razveza zakonske zveze (Katarina Vatovec) – 
36‑37/37‑38/sp

Bodo podatki iz EU res našli varnejši pristan v ZDA? Trenutek 
streznitve (Jelena Burnik) – 41/3/uv

Državna volilna komisija
Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje 

poslanskega mandata (Ljubo Bavcon) – 2/14–16/č
Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata (Matevž Krivic) 

– 3‑4/19‑20/odm
ZPos je dovolj jasen (Ljubo Bavcon) – 5/16/odm

Državna revizijska komisija
Dopustne dopolnitve in spremembe ponudb po ZJN‑2 (Marija 

Bukovec Marovt) – 3‑4/6–9/č
Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki? (Milena Basta 

Trtnik) – 7‑8/8–10/č
O čem bi DKOM smela in morala ponovno odločati? (Nenad 

Mrdaković) – 31‑32/8‑9/č
Enakopravna obravnava ponudnikov z vidika istovrstnosti kršitve 

(Milena Basta Trtnik) – 42‑43/12–14/č

Državni svet Republike Slovenije
Vključujoča družba in sodobni izzivi (Matej Cerar) – 14/28‑29/por

Državni zbor Republike Slovenije
glej tudi poslanci
Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje 

poslanskega mandata (Ljubo Bavcon) – 2/14–16/č
Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata (Matevž Krivic) 

– 3‑4/19‑20/odm
Predlog ZRLI‑E (Irena Vovk) – 3‑4/44/por
Kdo je tu sporen (Vesna Bergant Rakočević) – 5/3/č
Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata (Dragan 

Petrovec) – 5/14‑15/odm
ZPos je dovolj jasen (Ljubo Bavcon) – 5/16/odm
Nedopusten poseg v sodstvo? – Strah je odveč (Jasna Murgel) – 

6/12‑13/odm
Se poslanci res imajo za sposobne sodniškega odločanja? (Matevž 

Krivic) – 7‑8/20‑21/odm
O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa 

referenduma (Saša Zagorc in Tilen Štajnpihler) – 14/II–VII/pril
Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti (Marko Rakovec 

in Danijela Horvat) – 16‑17/19‑20/č
Neodvisnost sodstva – pravica državljanov! (Janja Roblek) –  

22/3/uv

Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica (Neža 
Kogovšek Šalamon) – 27/31/sp

Za otroke gre (Ljuba Šalinger) – 28/16‑17/č
Modern Families – Parents and Children in New Family Forms 

(Irena Vovk) – 29‑30/44/prik
Problematika udeležbe v nepravdnih postopkih (Matej Čujovič) – 

31‑32/10–13/č
Dopusten poseg v nedotakljivost telesne celovitosti (Iztok 

Štefanec) – 31‑32/37‑38/sp
So otrokove koristi res na prvem mestu? (Alenka Križnik) – 

33/14‑15/č
Grški sodniki brez starševskega dopusta (Neža Kompare) –  

33/29/sp
Zalezovanje od tretje osebe v Sloveniji (Jasna Ribaš) – 34/15‑16/č
Predhodni test integracije je po pravu EU dopusten pogoj za 

združitev družine državljanov tretjih držav (Zoran Skubic) – 
34/25‑26/sp

Opredelitev pojma pomožni postopek v Preživninski uredbi (Judita 
Dolžan) – 34/26‑27/sp

Kako na pravico do prebivanja družinskega člana državljana 
EU vpliva razveza zakonske zveze (Katarina Vatovec) – 
36‑37/37‑38/sp

Marriage Rites and Rights (Irena Vovk) – 36‑37/44/prik
Roki za izpodbijanje in ugotavljanje očetovstva s strani staršev 

(Špela Kogovšek) – 39‑40/14‑15/č
Postavitev zagovornika 13‑letni deklici, ki je sama poiskala pomoč 

Varuha – 41/21/mo
Rok za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva – 42‑43/28/sp
Referendum je dopustno razpisati – 42‑43/29/sp
Enake pravice (Irena Vovk) – 42‑43/46/por
Listi iz oktobrskega in novembrskega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

47/30–32/zap
O čem bomo glasovali na referendumu o noveli ZZZDR? (Mojca 

Zadravec) – 48/12–14/č
Sovražni govor (Irena Vovk) – 48/34/por

država
Odgovornost države zaradi opustitve dolžnega ravnanja uprave 

– neizdaje upravnega akta v razumnem roku (Tea Melart) – 
1/8–10/č

Nekaznovanje beguncev, ki so nezakonito v državi sprejema (Miha 
Nabergoj in Marko Krajnc) – 3‑4/21–23/č

Odvetniška tarifa (Janez Tekavc) – 5/13‑14/č
Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema 

premoženja nezakonitega izvora (Iztok Ščernjavič in Nika 
Hudej) – 5/II–VII/pril

Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema (Matjaž 
Nahtigal) – 7‑8/II–VI/pril

Na področju prava ni Nobelove nagrade (Šime Ivanjko) – 7‑8/41/č
Je valutna klavzula naravna nesreča? (Sandi Kodrič) – 7‑8/46/č
Re ero: Veš, študent, svoj dolg? (Janja Hojnik) – 9/33/č
Strategija upravljanja državnega premoženja (Matej Tomažin) – 

10/20/č
Ustavnost zmanjševanja javnih sredstev za otroke (Ljuba Šalinger) 

– 11‑12/17‑18/č
Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 

v večinski lasti države (Aleš Kaluža) – 13/6–8/č
Meje dopustnosti preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih lahko 

država članica še naloži lastniku onesnaženih nepremičnin 
(Zoran Skubic) – 14/24‑25/sp

Spletni smerokaz: Poslovni SOS – reši težavo z državo! (Irena 
Vovk) – 14/38/prik

Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem 
pretoku kapitala (Primož Mikolič) – 16‑17/6–9/č

Kaj (naj) počnemo z državo? (Aleš Ferčič) – 19/3/uv
Spremenjena vloga Družbe za upravljanje terjatev bank (Peter 

Merc) – 19/6‑7/č
Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP‑2 ter določb 

o zastaranju v finančnih preiskavah (Janez Čebulj) – 19/8–10/č
Priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica arhitekta po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28‑29/sp
ZPre‑1G – poskus zagotovitve belih vitezov za slovenske ciljne 

družbe? (Nataša Samec) – 20‑21/3/uv
Meje slovenske privatizacijske politike (Aleš Ferčič) –  

20‑21/II–VII/pril
Izvršba in izpodbijanje dolžnikovih razpolaganj v stečaju po pravu 

EU (Zoran Skubic) – 20‑21/35‑36/sp
Re ero: Privatizacija državnih podjetij v mreži prava EU (Janja 

Hojnik) – 22/19/č
Plačljive objave kvarijo nomotehniko (Anita Lulić) – 22/27/por
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Kvantitativno sproščanje in begunci (Jože Mencinger) –  
36‑37/26/č

Jesen (Matej Tomažin) – 38/16/č
Vrednotenje koncesij in javnih spodbud v javno‑zasebnem 

partnerstvu (Dejan Podhraški) – 38/II–VIII/pril
Kdo ve, kaj je v dobro pacientov? (Sandi Kodrič) – 39‑40/26/č
Begunci, Frančišek in TTIP (Jože Mencinger) – 41/18/č
Tretje četrtletje (Matej Tomažin) – 42‑43/26/č
Startup pred pravnimi izzivi (Nina Kranjec, Peter Merc in Boštjan 

Koritnik) – 42‑43/II–VII/pril
Pohod »libertarnega paternalizma« (Sandi Kodrič) – 44/20/č
Begunci, še enkrat: brez Frančiška, s številkami (Jože Mencinger) 

– 45‑46/26/č
Spletni smerokaz: ABC Accelerator (Irena Vovk) – 45‑46/50/prik
Davčni šok (Matej Tomažin) – 47/18/č
Dolžniki, upniki in slepomišenje države (Sandi Kodrič) – 48/18/č
Tihi pianist, SDH in DUTB (Jože Mencinger) – 49‑50/24/č
Zakaj narodi propadajo (Igor Vuksanović) – 49‑50/42‑43/prik
Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy 

(Irena Vovk) – 49‑50/44/prik

elektronsko poslovanje
glej informatika

energetika
Pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem v povezavi 

z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih služb po EZ‑1 
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 1/6‑7/č

Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih 
služnosti do uveljavitve EZ‑1 (Nina Penhofer) – 3‑4/14–16/odm

Ali je po pravu EU že testno črpanje energentov podvrženo celostni 
presoji vplivov na okolje (Zoran Skubic) – 7‑8/36‑37/sp

Pravnopolitični vidiki določanja prispevkov za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
energije (Aleš Ferčič) – 11‑12/II–VI/pril

Ključna vloga prava v liberalizaciji (Denis Baghrizabehi) – 
22/31‑32/por

Spletni smerokaz: Nakupovalni pomočnik v žepu (Irena Vovk) – 
27/38/prik

Tudi način postavitve električnega števca je lahko sredstvo 
diskriminacije (Zoran Skubic) – 35/25‑26/sp

Priposestvovanje služnosti v javno korist – 48/21–24/sp

Estonija
Napoved težkih časov za anonimne forumaše (Igor Vuksanović) – 

26/22‑23/sp
Lustracija nekdanjega voznika KGB ni upoštevala individualnih 

danosti (Matej Cerar) – 39‑40/36/sp

etika in morala
Tudi človeški zarodek je lahko patentiran kot izum na podlagi prava 

EU (Zoran Skubic) – 1/21‑22/sp
Predpraznični dnevnik (Marijan Pavčnik) – 1/28‑29/zap
The Good Lawyer – A Student Guide to Law and Ethics (Irena 

Vovk) – 5/30/prik
Pošteno delo odvetnikov po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/25‑26/sp
In flagranti: Kje to piše (Hinko Jenull) – 13/17/č
Enovit študij za kakovost prava (Matija Damjan) – 16‑17/43/por
Prelom, do katerega ni prišlo (Igor Karlovšek) – 22/32‑33/prik
Ekonomija, politika in morala (Jože Mencinger) – 24‑25/22/č
Svetovni etos in celostna pedagogika (Albin Igličar) – 

29‑30/44‑45/prik
Nepravna država (Blaž Kovač) – 33/32‑33/prik
Prestopi poslancev (Katarina Žagar) – 39‑40/22‑23/č
Skupne vrednote kot smerokaz k stabilni družbi? (Nika Skvarča) – 

42‑43/42/por
Listi iz oktobrskega in novembrskega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

47/30–32/zap

evro
Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja (Janja Hojnik) 

– 27/3/uv
Bolje »rat nego pakt« (Jože Mencinger) – 28/20/č
What Form of Government for the European Union and the 

Eurozone? (Irena Vovk) – 34/32/prik
So grške težave zgolj plod nevednosti? (Sandi Kodrič) – 35/20/č

Evropska centralna banka
Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja (Janja Hojnik) 

– 27/3/uv

Neustrezna ureditev volitev sodnic in sodnikov v Državnem zboru 
(Matjaž Debelak) – 23/14‑15/č

Ustavni razlogi za prepoved referenduma o porokah istospolnih 
partnerjev (Neža Kogovšek Šalamon) – 24‑25/15‑16/č

Pravica do učinkovitega sodnega varstva – 24‑25/25/sp
Spletni smerokaz: Zakonodajni monitor (Irena Vovk) – 26/38/prik
Prav(ičn)o: Mandatar za sestavo vlade (Ciril Ribičič) – 31‑32/25/č
Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture 

(Mateja Končina Peternel) – 33/3/uv
Prav(ičn)o: Nazaj v prihodnost (Ciril Ribičič) – 38/15/č
Prestopi poslancev (Katarina Žagar) – 39‑40/22‑23/č
Organ se mora do vsebine peticije izreči, ne se z njo samo 

seznaniti – 39‑40/30‑31/mo
Banke, redno sodstvo in ustava (Matej Avbelj) – 47/3/uv

E
ekonomija

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

En diplomant na kvadratni kilometer (Jože Mencinger) – 1/34/č
Spletni smerokaz: Mikrobiz (Irena Vovk) – 1/38/prik
Zakaj dolžnik ugovarja upnikovi denarni terjatvi (Milan Vajda) – 

2/13‑14/č
Peticija za privatizacijo (Matej Tomažin) – 2/34/č
Ekonomski vidik zdravniškega premirja (Sandi Kodrič) – 3‑4/46/č
Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu (Nataša 

Belopavlovič) – 5/17/č
Bine Kordež (Jože Mencinger) – 5/34/č
Dostopnost kapitala (Matej Tomažin) – 6/34/č
Sodba, ki je opomin sodnikom, da imajo ekonomski izrazi 

pomembno vsebino (Igor Kadunc) – 7‑8/12‑13/č
Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema (Matjaž 

Nahtigal) – 7‑8/II–VI/pril
Je valutna klavzula naravna nesreča? (Sandi Kodrič) – 7‑8/46/č
Četrti izbris in suverenost (Jože Mencinger) – 9/34/č
Spletni smerokaz: Skladko – vodnik za inteligentne naložbe (Irena 

Vovk) – 9/38/prik
Strategija upravljanja državnega premoženja (Matej Tomažin) – 

10/20/č
Podjetniško premoženje zakoncev (Nana Weber) – 10/32‑33/prik
Odgovor na članek Je valutna klavzula naravna nesreča? (Alja 

Pestar) – 11‑12/12‑13/odm
Vsaka želja še ni neodtujljiva pravica (Sandi Kodrič) – 11‑12/26/č
Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab (Igor Vuksanović) – 

13/13‑14/č
Mencingerjanstvo (Jože Mencinger) – 13/18/č
Pomlad (Matej Tomažin) – 14/18/č
Moralni hazard (Sandi Kodrič) – 15/20/č
Human Rights and Business: Direct Corporate Accountability for 

Human Rights (Irena Vovk) – 15/32/prik
Prišli trgovci z novci … (Jože Mencinger) – 16‑17/24/č
Spletni smerokaz: Eugo Slovenia (Irena Vovk ) – 16‑17/50/prik
Pravi recept za privatizacijo: usklajeni interesi (Matej Tomažin) – 

18/20/č
Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji (Dominik 

Kuzma in Andrej Lampe) – 18/II–VI/pril
Privatizacija kot moralna dilema (Sandi Kodrič) – 19/20/č
Zakaj je dobro biti »Norvežan«? (Jože Mencinger) – 20‑21/22/č
Neizkoriščene skupščine (Matej Tomažin) – 22/20/č
Ko dolžniki diskreditirajo upnike (Sandi Kodrič) – 23/18/č
Upravljanje podjetja in strateški management (Jaka Cepec) – 

23/32‑33/prik
Ekonomija, politika in morala (Jože Mencinger) – 24‑25/22/č
Poletna nevihta (Matej Tomažin) – 26/18/č
Razdiralni poslovni model »malo denarja, malo muzike« (Sandi 

Kodrič) – 27/18/č
Bolje »rat nego pakt« (Jože Mencinger) – 28/20/č
Paradoksi: Uber kapitalizem (Aleš Završnik) – 29‑30/25/č
Iskanje varnega pristana (Matej Tomažin) – 29‑30/26/č
Ni prostora za podjetne (Sandi Kodrič) – 31‑32/26/č
Drago (Jože Mencinger) – 33/19/č
Vroče poletje (Matej Tomažin) – 34/18/č
So grške težave zgolj plod nevednosti? (Sandi Kodrič) – 35/20/č
Spletni smerokaz: Zakonodajno in poslovno okolje (Irena Vovk) – 

35/38/prik
Paradoksi: Podatkozaver: »Pokliči me!« (Aleš Završnik) –  

36‑37/25/č
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Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji (Dominik 
Kuzma in Andrej Lampe) – 18/II–VI/pril

Expedited Corporate Debt Restructuring in the EU (Irena Vovk) – 
18/32/prik

Spletni smerokaz: DesignView (Irena Vovk) – 18/38/prik
Kaj (naj) počnemo z državo? (Aleš Ferčič) – 19/3/uv
Tehnične specifikacije blaga pri javnih naročilih (Neža Kompare) – 

19/29/sp
European Union Law (Irena Vovk) – 19/32/prik
Spletni smerokaz: EU na Expu (Irena Vovk) – 19/38/prik
Meje slovenske privatizacijske politike (Aleš Ferčič) –  

20‑21/II–VII/pril
Izvršba in izpodbijanje dolžnikovih razpolaganj v stečaju po pravu 

EU (Zoran Skubic) – 20‑21/35‑36/sp
Re ero: Privatizacija državnih podjetij v mreži prava EU (Janja 

Hojnik) – 22/19/č
Predlog ZJN‑3 v luči izbirnih določb o direktivah o javnem 

naročanju (Vida Kostanjevec) – 22/II–V/pril
Predlog ZJN‑3 (Milena Basta Trtnik) – 22/V–VIII/pril
Forum uveljavljanja odškodninske odgovornosti nezakonitih 

kartelov po Uredbi Bruselj I (Zoran Skubic) – 22/24‑25/sp
TTIP in minimalna plača (Barbara Kresal) – 23/3/uv
Izkoriščanje delavcev (Irena Vovk) – 23/34/por
Posledice nekoordinirane rabe radijskih frekvenc med državami 

(Mark Pohar in Igor Funa) – 24‑25/II–VIII/pril
Prihodnost informacijske zasebnosti (Mitja Podpečan) –  

26/II–VIII/pril
Skrite stvarne napake pri potrošniški prodaji po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 26/24‑25/sp
The European Union and Direct Taxation – A Solution for a Difficult 

Relationship (Irena Vovk) – 26/32/prik
Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja (Janja Hojnik) 

– 27/3/uv
Preiskava sektorja elektronskega trgovanja (Janja Čevriz) – 

27/11‑12/č
Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih 

projektih s poudarkom na sodni praksi EU (Breda Mulec) –  
27/II–VII/pril

European Banking and Financial Law (Irena Vovk) – 27/32/prik
Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU (Maja Prebil) – 28/32‑33/prik
Evropski notarji so aktivni pri izvajanju uredbe EU o dedovanju – 

zakaj ne tudi v Sloveniji? (Sonja Kralj) – 31‑32/22‑23/č
Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb 

v EU (Edita Turičnik) – 33/16‑17/č
Proceedings Before the European Patent Office – A Practical 

Guide to Success in Opposition and Appeal (Irena Vovk) – 
33/32/prik

Še o valutni klavzuli in potrošniških kreditnih pogodbah v CHF 
(Mitja Matelič) – 34/11‑12/č

What Form of Government for the European Union and the 
Eurozone? (Irena Vovk) – 34/32/prik

Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv 
(Luka Pust, Uroš Hočevar in Domen Neffat) – 35/6–9/č

Maščevalna pornografija (Luka Vlačić) – 35/15‑16/č
Re ero: Migracijski val v EU: nuja ali priložnost? (Janja Hojnik) – 

35/19/č
Kdaj ima javni ukrep pomoči izključno lokalni učinek? (Aleš Ferčič) 

– 36‑37/8‑9/č
Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu (Kaja Batagelj in Ana 

Hergouth) – 36‑37/11–13/č
Kako na pravico do prebivanja družinskega člana državljana 

EU vpliva razveza zakonske zveze (Katarina Vatovec) – 
36‑37/37‑38/sp

Usnjeni čevlji da, a ne s poreklom iz Italije (Zoran Skubic) – 
36‑37/38‑39/sp

Spletni smerokaz: Visio institut (Irena Vovk) – 36‑37/50/prik
Kakšna skupna azilna in migracijska politika? (Neža Kogovšek 

Šalamon) – 38/3/uv
Učinkovito sodno varstvo v pravu EU (Matej Avbelj) –  

38/32‑33/prik
Bodo podatki iz EU res našli varnejši pristan v ZDA? Trenutek 

streznitve (Jelena Burnik) – 41/3/uv
Sizifovo delo sodišč zadnje stopnje v zadevah prava EU (Janja 

Hojnik in Katarina Vatovec) – 41/6–8/č
Vpliv statusne oblike na upravljanje kolektivne organizacije (Bojan 

Pretnar) – 41/II–VII/pril
Odmika se železna cesta (Marko Pavliha) – 44/3/uv
Paradoksi: Migranti kot stranska škoda (Aleš Završnik) – 44/19/č
Ali je združena Evropa velika iluzija? (Igor Vuksanović) –  

44/32‑33/prik

Zelena luč za centralne bankirje (Igor Vuksanović) – 27/28‑29/sp
Kvantitativno sproščanje in begunci (Jože Mencinger) –  

36‑37/26/č

Evropska komisija
Pristojnost, položaj in zmožnosti konkurenčnopravnih organov 

(Janja Čevriz) – 1/20‑21/sp
Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu (Nataša 

Belopavlovič) – 5/17/č
Podrobneje o novostih na področju obdavčitve določenih storitev 

od 1. januarja 2015 (Andrej Grah Whatmough) – 6/8‑9/č
Spletni smerokaz: Register za preglednost EU (Irena Vovk) – 

7‑8/50/prik
Četrti izbris in suverenost (Jože Mencinger) – 9/34/č
Pravnopolitični vidiki določanja prispevkov za zagotavljanje 

podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
energije (Aleš Ferčič) – 11‑12/II–VI/pril

Spletni smerokaz: Eugo Slovenia (Irena Vovk ) – 16‑17/50/prik
Finančni fair play – kako dolgo še? (Matija Kočevar) – 18/15–17/č
Umik predloga zakonodajnega akta – do kod seže zakonodajna 

iniciativa Komisije? (Katarina Vatovec) – 18/26/27/sp
Prostovoljna odločitev (Irena Vovk) – 24‑25/46/por
Prihodnost informacijske zasebnosti (Mitja Podpečan) –  

26/II–VIII/pril
Preiskava sektorja elektronskega trgovanja (Janja Čevriz) – 

27/11‑12/č
Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb 

v EU (Edita Turičnik) – 33/16‑17/č
Pravila organizacije delovnega časa zdravnikov na usposabljanju 

po pravu EU (Zoran Skubic) – 33/28‑29/sp
Kdaj ima javni ukrep pomoči izključno lokalni učinek? (Aleš Ferčič) 

– 36‑37/8‑9/č
Umetno ustvarjeni pogoji in ekstrapolacija (Matija Miklič) – 

44/29‑30/č
Gen – izum ali odkritje (Leon Brčina) – 48/10‑11/č

Evropska unija
glej tudi Evropski parlament, Komisija Evropskih skupnosti, 

Lizbonska pogodba, Schengen 
Ročna zavora Sodišča EU pri pristopanju EU k EKČP (Janja Hojnik) 

– 1/13‑14/č
Meja dopustnega nadzora uporabe interneta in elektronske pošte 

na delovnem mestu (Lidija Zupančič) – 1/II–VII/pril
Z obrobja postave: Evropa kot misel, Evropa kot kamen? (Tomaž 

Pavčnik) – 1/33/č
Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU 

(Saša Sever) – 2/3/uv
Opredelitev telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in 

televizijskega oddajanja ter elektronskih storitev – 2/IV/erar
Process and Procedure in EU Administration (Irena Vovk) –  

2/30/prik
Re ero: Na poti v socialno unijo EU ali korak nazaj (Janja Hojnik) – 

2/33/č
Peticija za privatizacijo (Matej Tomažin) – 2/34/č
Dopustne dopolnitve in spremembe ponudb po ZJN‑2 (Marija 

Bukovec Marovt) – 3‑4/6–9/č
Dokazovanje v evropskem civilnem postopku (Mitja Pukšič) – 

3‑4/41/por
Paradoksi: Nadzor potnikov post‑Charlie Hebdo (Aleš Završnik) – 

3‑4/45/č
Prav(ičn)o: Poslednje zatočišče (Ciril Ribičič) – 5/33/č
(Prvih) deset let Zakona o varstvu osebnih podatkov (Mojca 

Prelesnik) – 6/3/uv
Varstvo znamke Skupnosti – podobnost znaka in proizvoda – 

6/19–21/sp
Spletni smerokaz: Register za preglednost EU (Irena Vovk) – 

7‑8/50/prik
Re ero: Veš, študent, svoj dolg? (Janja Hojnik) – 9/33/č
EU Counter‑Terrorism Law – Pre‑Emption and the Rule of Law 

(Irena Vovk) – 10/32/č
Spletni smerokaz: Popis prebivalstva (Irena Vovk) – 11‑12/50/prik
Europe's Justice Deficit? (Irena Vovk) – 13/32/prik
Re ero: Enotni digitalni trg – nov velik izziv za EU (Janja Hojnik) – 

15/19/č
Prost pretok storitev v EU tudi za turške državljane? (Jerneja Horvat 

in Janja Hojnik) – 16‑17/21‑22/č
Dve zgodbi, dva svetova (Matej Avbelj) – 18/3/uv
Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah (Ivo Grlica) –  

18/9–11/č
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Treba je upoštevati vse okoliščine prestajanja kazni (Matej Cerar) 
– 18/24/sp

Ali EKČP dopušča »siljenje« v alternativno reševanje sporov (Igor 
Vuksanović) – 18/25/sp

Demonstracije v Genovi leta 2001 – epilog (Lena Šutanovac) – 
19/30/sp

Pravica do pomoči zagovornika v začetnih fazah kazenskega 
postopka (Marjan Kos) – 20‑21/32‑33/sp

Lovilci dolarjev na poti okoli sveta (Špela Kunej) – 20‑21/33/sp
Je še mogoče razmejevanje med smrtno kaznijo in dosmrtnim 

zaporom? (Nika Skvarča) – 22/22/sp
Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in 

kršitev pravice do zasebnosti (Janja Čevriz) – 22/23‑24/sp
Državna banka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 

(Igor Vuksanović) – 23/23/sp
Svoboda izražanja in nepristranskost sodišča v »sporu« med 

sodnico in odvetnikom (Matic Kumer) – 23/24‑25/sp
Slovenija obsojena zaradi kršitve prepovedi mučenja in pravice do 

zasebnega življenja (Matic Kumer) – 24‑25/33‑34/sp
Zakonsko predvideno obveščanje upnikov v stečajnem postopku 

ni bilo zadostno (Matej Cerar) – 24‑25/35/sp
Medijsko in internetno zakonodajo spreminjati s tresočo roko 

(Polona Tepina) – 26/3/uv
Ni še čas za smrt (Špela Kunej) – 26/21‑22/sp
Napoved težkih časov za anonimne forumaše (Igor Vuksanović) – 

26/22‑23/sp
Novinar ne sme biti spoznan za odgovornega zaradi obrekovanja 

(Ana Pakiž) – 27/25‑26/sp
Zapornik invalid je primarno invalid (Lena Šutanovac) – 27/26/sp
Izločitev dokazov v kazenskem postopku (primerjalnopravni 

pregled) (Liljana Selinšek) – 28/II–VI/pril
Ko se pred sodiščem znajde porota (Marjan Kos) – 28/26/sp
Odgovornost države za homofobne napade (Ana Pakiž) –  

28/27/sp
Fundamental Rights in the EU – A Matter for Two Courts (Irena 

Vovk) – 28/32/prik
Caveat webmaster in (samo)marginalizacija prava človekovih 

pravic v informacijski dobi (Boštjan Makarovič) – 29‑30/8‑9/č
Enakost pri zagotavljanju socialnih dajatev pridržanim osebam 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/35‑36/sp
Zavrnitev izplačila nadomestila za padec vrednosti nepremičnine 

zaradi gradnje avtoceste (Lena Šutanovac) – 29‑30/36/sp
Poplačilo deviznih varčevalcev LB: pravična delitev dolgov 

nekdanje Jugoslavije med države naslednice? (Janja Hojnik) – 
31‑32/II–VIII/pril

Odvzem vozniškega dovoljenja in pravica do zaslišanja (Marjan 
Kos) – 31‑32/36/sp

Dopusten poseg v nedotakljivost telesne celovitosti (Iztok 
Štefanec) – 31‑32/37‑38/sp

Zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi ne krši 
človekovih pravic (Lena Šutanovac) – 31‑32/38‑39/sp

Samozaposleni kmetje ne morejo ustanoviti sindikata (Ana Pakiž) 
– 33/30/sp

Ko gre odvetniška kritika sodnika zunaj sodne dvorane predaleč 
(Marjan Kos) – 33/31/sp

V vrhu kršiteljic? (Irena Vovk) – 33/34/por
Množična objava osebnih podatkov in svoboda izražanja na 

preizkušnji (Polona Tepina) – 34/27‑28/sp
Evropski konsenz ali koliko je polovica od 47 (Jaka Kukavica) – 

34/28‑29/sp
Kako odsvojiti premoženje svojih mladoletnih otrok? (Nika Skvarča) 

– 35/23/sp
Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in 

Ustavnega sodišča RS (Ana Oštir, Rebeka Reven in Primož 
Gorkič) – 36‑37/II–VIII/pril

Bančni podatki in pravica do zasebnosti (Ana Pakiž) – 
36‑37/35‑36/sp

Domneva nedolžnosti (Lena Šutanovac) – 36‑37/36/sp
Sorazmernost in doniranje in vitro zarodkov v znanstvene namene 

(Jaka Kukavica) – 38/28‑29/sp
The European Convention on Human Rights – A Commentary 

(Irena Vovk) – 38/32/prik
Sporočilo ESČP državam glede ravnanja z begunci – (Neža 

Kogovšek Šalamon) 39‑40/32‑33/sp
Še o preiskavi odvetniške pisarne in elektronskih naprav (Lena 

Šutanovac) – 39‑40/34‑35/sp
Lustracija nekdanjega voznika KGB ni upoštevala individualnih 

danosti (Matej Cerar) – 39‑40/36/sp
Sizifovo delo sodišč zadnje stopnje v zadevah prava EU (Janja 

Hojnik in Katarina Vatovec) – 41/6–8/č

Begunci, še enkrat: brez Frančiška, s številkami (Jože Mencinger) 
– 45‑46/26/č

Gen – izum ali odkritje (Leon Brčina) – 48/10‑11/č
Networking the Rule of Law – How Change Agents Reshape 

Judicial Governance in the EU (Irena Vovk) – 48/32/prik
EU: izzivi v letu 2016 (Igor Vuksanovič) – 49‑50/3/uv
Scripturam: (Not) »Made in Israel« (Janja Hojnik) – 49‑50/23/č

Evropski parlament
Spletni smerokaz: Register za preglednost EU (Irena Vovk) – 

7‑8/50/prik
Institutional and Policy Change in the European Parliament: 

Deciding on Freedom, Security and Justice (Irena Vovk) – 
10/32/č

Evropski patentni urad
The New European Patent (Irena Vovk) – 19/32/prik
Patentiranje biotehnoloških izumov (Klemen Pohar) – 22/7‑8/č

Evropsko sodišče za človekove pravice
Imenovanje sodnikov mednarodnih sodišč v državah v praksi – 

zakaj bi bila vendarle dobrodošla novela ZPKSMS (Simona 
Drenik) – 1/10–12/odm

Ročna zavora Sodišča EU pri pristopanju EU k EKČP (Janja Hojnik) 
– 1/13‑14/č

Ali je ostarela mati jedro družine njene odrasle hčerke? (Nika 
Skvarča) – 1/25‑26/sp

Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do 
združevanja (Matej Cerar) – 2/25‑26/sp

Latvija uspela z obsodbo genocida (Matic Kumer) – 2/26‑27/sp
Identiteta policista pod krinko pred pravico do poštenega sojenja 

(Sandra Bitenc) – 3‑4/33‑34/sp
Porod s strokovno pomočjo mogoč le v porodnišnici (Sandra 

Bitenc) – 3‑4/34‑35/sp
Neodvisnost preiskovalnega organa pri zatrjevanju mučenja (Lena 

Šutanovac) – 5/23/sp
Odvzem nepremičnine, pridobljene iz izkupička preprodaje 

prepovedanih drog, je zakonit (Marina Markežič) – 6/22‑23/sp
Rubikon – deset let predstavitev sodb ESČP (Domen Končan) – 

6/29/por
Stare decisis (Boštjan M. Zupančič) – 7‑8/3/uv
Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in 

obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov (Jure Mercina) – 
7‑8/18–20/odm

Neizdaja potnega lista zaradi neplačevanja preživnine (Lena 
Šutanovac) – 7‑8/34/sp

Ob smrti iraškega civilista – tudi »na nepravem kraju ob nepravem 
času« je treba objektivno in učinkovito raziskati (Matej Cerar) 
– 7‑8/35‑36/sp

Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 
hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp

Somalijski pirati po pravico v Strasbourg (Lena Šutanovac) – 
10/26‑27/sp

Ponižujoče ravnanje po nezakonitem odvzemu tkiva (Klavdija 
Štarkel) – 10/27/sp

Varstvo in meje odvetniške poklicne tajnosti v kazenskem 
postopku (Primož Gorkič) – 11‑12/20–24/č

Nezadosten standard obrazloženosti pri odrejanju prikritih 
preiskovalnih ukrepov (Klavdija Štarkel) – 11‑12/37‑38/sp

Preiskava odvetniške pisarne (Aleš Velkaverh) – 11‑12/38/sp
Pri urejanju stikov je hitrost ravnanja ključna (Matej Cerar) – 

11‑12/39/sp
Še o nadomestnem materinstvu (Marjan Kos) – 13/23‑24/sp
Retroaktivna uporaba zakona pri nadaljevanem kaznivem dejanju 

(Matic Kumer) – 13/24/sp
Svoboda veroizpovedi gospodarskih družb (Uršula Esih) –  

13/28/sp
Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev 

pravice do svobode govora (Maja Lubarda) – 14/25‑26/sp
Položaj starih staršev v družinskem življenju (Lena Šutanovac) – 

14/26‑27/sp
Skrita kamera kot dovoljena novinarska raziskovalna metoda? 

(Marjan Kos) – 15/27/sp
Za olajševanje možnosti za spremembo spola (Lena Šutanovac) – 

15/28/sp
Meje zasebnega življenja zvezdnikov (Lena Šutanovac) –  

16‑17/38/sp
Zloraba pravice do svobode literarnega izražanja (Marjan Kos) – 

16‑17/39/sp
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In memoriam: France Bučar (1923–2015) (Janez Kranjc) – 
42‑43/41/zap

800 let pozneje (Ines Gorjup) – 42‑43/43/por
Država se je postavila na mesto DUTB (Boštjan Koritnik) – 

45‑46/42‑43/prik
Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti (Patricij Maček) – 

45‑46/43/por
Listi iz oktobrskega in novembrskega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

47/30–32/zap
Roparske revije v znanosti (Janja Hojnik) – 49‑50/II–VIII/pril

filozofija
Nove vrednote skozi oči pravne filozofije (Luka Mišič) – 

39‑40/43‑44/por

Finančna uprava RS (FURS)
Opredelitev telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in 

televizijskega oddajanja ter elektronskih storitev – 2/IV/erar
Vezana knjiga računov – 5/I–IV/erar
Spremembe pri oprostitvi plačila prispevkov za invalidska podjetja 

– 5/IV/erar
Podrobneje o novostih na področju obdavčitve določenih storitev 

od 1. januarja 2015 (Andrej Grah Whatmough) – 6/8‑9/č
Velikost črk v uradnem dokumentu – 6/21/mo
Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in 

obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov (Jure Mercina) – 
7‑8/18–20/odm

Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in 
kmete – 7‑8/I‑II/erar

Pojasnilo – četrti odstavek 32. člena ZDDPO‑2 – 7‑8/II/erar
Zvišanje višine normiranih odhodkov in plačevanje akontacije 

davka – 7‑8/III/erar
Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in 

prispevkov delodajalca – 7‑8/III/erar
Razlaga uveljavljanja davčne olajšave za investiranje po Zakonu 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR‑2) 
in Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010‑2015 (ZRPPR101) za investicije, izvedene od 1. julija do 
23. decembra 2014 – 7‑8/III‑IV/erar

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. februarju 2015 
– 10/I‑II/erar

Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega 
občasnega cestnega prevoza potnikov – 10/II–IV/erar

Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab (Igor Vuksanović) – 
13/13‑14/č

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za 
osebe v delovnem razmerju – 13/I‑II/erar

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. 
januarja 2015 dalje – za samozaposlene osebe, družbenike, 
rejnice in verske delavce – 13/II‑III/erar

Problematika knjigovodstva na kmetijah – upoštevanje subvencij 
za preteklo leto – 13/II–III/erar

Svaštvo v zunajzakonski skupnosti – 13/III‑IV/erar
Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov – 

višina okoljske dajatve – 13/IV/erar
Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo 

v odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika 
prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni 
v skladu s pravno in ekonomsko vsebino razmerja –  
15/I‑II/erar

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – 
osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic –  
15/II–IV/erar

Uveljavljanje olajšave za investiranje v avtobuse na podlagi novel 
ZDDPO‑2L in ZDoh‑2O – 15/IV/erar

Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 
(1. del) – 18/I–IV/erar

Delo na črno in omogočanje dela na črno – pogosta vprašanja in 
odgovori – 23/I–IV/erar

Davčna obravnava pametnega telefona – 23/IV/erar
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –  

26/I–IV/erar
Obdavčenje umetnikov in športnikov – 26/IV/erar
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –  

28/I–III/erar
Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2014 

– 28/III‑IV/erar
Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov –  
28/IV/erar

Različni vatli za ocenjevanje sodstva (Ines Gorjup in Maksimilijan 
Gale) – 41/15‑16/por

Napake pri vročanju se lahko izkažejo za usodne (Igor Vuksanović) 
– 41/23‑24/sp

Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 
Vlačić) – 42‑43/18‑19/č

Scripturam: O zimi, množici in dostojanstvu v realnih razmerah 
(Janja Hojnik) – 42‑43/25/č

Invalidska komisija ZPIZ‑a in načelo neodvisnosti izvedenca 
(Marjan Kos) – 42‑43/35/sp

Delovni čas »mobilnih« delavcev po pravu EU (Zoran Skubic) – 
42‑43/36‑37/sp

Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za 
potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države 
(Barbara Zobec) – 44/II–VIII/pril

Klofuta za nesramnost (Lena Šutanovac) – 44/25‑26/sp
Armenski genocid – zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž? 

(Marjan Kos) – 44/26‑27/sp
Prav(ičn)o: Pet proti štiri (Ciril Ribičič) – 45‑46/25/č
Več kot četrt stoletja trajajoči upravni postopki očitno kršili pravico 

do sojenja v razumnem roku (Matej Cerar) – 45‑46/32‑33/sp
Težka mehanizacija kot sredstvo političnega prepričevanja (Igor 

Vuksanović) – 45‑46/33‑34/sp
Kazen ali preventivni ukrep? (Ana Pakiž) – 45‑46/35/sp
O (ne)blagodejnih učinkih sodb strasbourškega sodišča na 

Slovenskem (Nika Skvarča) – 47/27‑28/por
Med pravom in pravičnostjo (Nika Skvarča) – 47/32‑33/prik
Zagovornikova odpoved obtoženčevi pravici do zbornega sojenja 

(Saša Kmet) – 48/15‑16/č
(Ne)odgovornost države za samomor zapornika (Ana Pakiž) – 

48/25‑26/sp
Prepoved ponižujočega ravnanja in pravica do zasebnega življenja 

– kako bi ju prikazal Venn? (Jaka Kukavica) – 48/26/sp
Procesne pravice v boju proti terorizmu (Alenka Antloga) – 

49‑50/30‑31/sp
Informacija o prinčevem zunajzakonskem otroku je zadeva v 

splošnem javnem interesu (Lena Šutanovac) – 49‑50/32/sp

Evropski svet
Spletni smerokaz: Evropski svet in Svet EU (Irena Vovk) –  

3‑4/50/prik

F
fakulteta

Predpraznični dnevnik (Marijan Pavčnik) – 1/28‑29/zap
En diplomant na kvadratni kilometer (Jože Mencinger) – 1/34/č
Zbornik znanstvenih razprav 2014 (Nika Skvarča) – 3‑4/42‑43/prik
Rubikon – deset let predstavitev sodb ESČP (Domen Končan) – 

6/29/por
Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od študentske 

Prešernove nagrade) (Aleš Žiher) – 10/9–11/č
Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega 

visokega šolstva (Žiga Rejc) – 10/13–15/č
Integrativna medicina – izziv sodobne medicine (Špela Kogovšek) 

– 13/29/por
Občasni dnevniški zapiski (Marijan Pavčnik) – 13/30‑31/zap
Konec ameriškega miru (Jaka Kukavica) – 16‑17/41/por
Več odprtosti in angažmaja za skupno dobro (Nastja Velikonja) – 

16‑17/42/por
Enovit študij za kakovost prava (Matija Damjan) – 16‑17/43/por
Dve zgodbi, dva svetova (Matej Avbelj) – 18/3/uv
Prav(ičn)o: Tokrat ni bilo težko biti Slovenec (Ciril Ribičič) – 18/19/č
Osebni dokazi – verbalne izjave kot pot k materialni resnici? (Nika 

Skvarča) – 18/31/por
Kriza ne more biti izgovor (Irena Vovk) – 22/29‑30/por
Vnovična zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na tekmovanju 

iz poznavanja prava EU (Ana Vlahek in Ana Hergouth) –  
22/31/por

Občasne dnevniške glose (Marijan Pavčnik) – 24‑25/41‑42/zap
Spletni smerokaz: Pravo za vse (Irena Vovk) – 24‑25/50/prik
Tri leta pogajanj (Mojca M. Plesničar) – 26/30‑31/por
Listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 34/30‑31/zap
Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik? (Aleš Završnik) – 

35/30‑31/por
Upravno‑procesne dileme 3 – v posebnih upravnih postopkih 

(Iztok Rakar) – 35/32‑33/prik
Septembrski listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

38/30‑31/zap
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Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah (Rok Rozman) – 
6/6‑7/č

Množična objava osebnih podatkov in svoboda izražanja na 
preizkušnji (Polona Tepina) – 34/27‑28/sp

Francija
Otvoritev sodnega leta v Parizu in prva Zimska univerza (Alenka 

Košorok Humar) – 5/29/por
Odvzem nepremičnine, pridobljene iz izkupička preprodaje 

prepovedanih drog, je zakonit (Marina Markežič) – 6/22‑23/sp
Somalijski pirati po pravico v Strasbourg (Lena Šutanovac) – 

10/26‑27/sp
Lovilci dolarjev na poti okoli sveta (Špela Kunej) – 20‑21/33/sp
Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in 

kršitev pravice do zasebnosti (Janja Čevriz) – 22/23‑24/sp
Svoboda izražanja in nepristranskost sodišča v »sporu« med 

sodnico in odvetnikom (Matic Kumer) – 23/24‑25/sp
Ni še čas za smrt (Špela Kunej) – 26/21‑22/sp
Zapornik invalid je primarno invalid (Lena Šutanovac) – 27/26/sp
Zavrnitev izplačila nadomestila za padec vrednosti nepremičnine 

zaradi gradnje avtoceste (Lena Šutanovac) – 29‑30/36/sp
Dopusten poseg v nedotakljivost telesne celovitosti (Iztok 

Štefanec) – 31‑32/37‑38/sp
Kazen ali preventivni ukrep? (Ana Pakiž) – 45‑46/35/sp
(Ne)odgovornost države za samomor zapornika (Ana Pakiž) – 

48/25‑26/sp
Informacija o prinčevem zunajzakonskem otroku je zadeva v 

splošnem javnem interesu (Lena Šutanovac) – 49‑50/32/sp

G
genocid

Latvija uspela z obsodbo genocida (Matic Kumer) – 2/26‑27/sp
Izid sodbe o genocidu med Hrvaško in Srbijo povsem pričakovan 

(Ana Kastelec) – 9/26‑27/sp
Armenski genocid – zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž? 

(Marjan Kos) – 44/26‑27/sp

Geodetska uprava
Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne 

lastnine (Marijana Vugrin) – 2/II–IV/pril
Geodetski postopki in zemljiška knjiga (Marijana Vugrin) –  

2/V–VII/pril
Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah (Marijana 

Vugrin) – 34/6–8/č

globalizacija
Nationalism and Globalisation (Irena Vovk) – 41/32/prik

globe
Uklonilni zapor – kako naprej? (Zinka Strašek) – 10/6–8/č
Uklonilni zapor – prenagljeno olajšanje (Dragan Petrovec) – 

11‑12/18‑19/odm
Božično drevesce kot prispodoba slovenskega prekrškovnega 

prava (Nika Skvarča) – 20‑21/39‑40/por
Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 

(Stanko Čokelc in Ana Križman) – 34/II–VIII/pril
Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno – Zaposlovanje na 

črno – 36‑37/II–IV/erar

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

konkurenčno pravo, samostojni podjetnik in vrednostni papirji
Odškodninska odgovornost uprave (Irena Vovk) – 2/32/por
Razlikovanje funkcij posebnega revizorja in posebnega zastopnika 

po ZGD‑1 (Dušan Jovanovič in Miha Bratina) – 3‑4/9–11/č
Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi (Borut 

Bratina, Dušan Jovanovič in Miha Bratina) – 5/6–8/č
Imenovanje poslovodstva (d. o. o.) – smrt poslovodje – sprememba 

družbene pogodbe – 5/21‑22/sp
Sodba, ki je opomin sodnikom, da imajo ekonomski izrazi 

pomembno vsebino (Igor Kadunc) – 7‑8/12‑13/č
Stvarni vložek in osnovni kapital (Saša Prelič) – 9/6–8/č
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp
Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega 

upravljanja v Sloveniji (Andrijana Bergant in Jerica Jančar) – 
11‑12/14/č

Veliki komentar ZGD‑1 (Vida Mayr) – 11‑12/43‑45/prik

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda v primeru začasnega prebivališča – 
28/IV/erar

Možnosti, ki jih imajo kmečka gospodinjstva po uveljavitvi novele 
Zakona o dohodnini ZDoh‑2P – 31‑32/I‑II/erar

Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – 
31‑32/II–IV/erar

Davčna zatajitev po noveli KZ‑1C (Liljana Selinšek) – 33/II–VII/pril
Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 

(Stanko Čokelc in Ana Križman) – 34/II–VIII/pril
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – 

34/I–I/erar
Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno – Zaposlovanje na 

črno – 36‑37/II–IV/erar
Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (Ivo Grlica in Sabina 

Pirnat) – 39‑40/9–11/č
Davčna obravnava daril – 41/I–III/erar
Vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske 

in gozdarske mehanizacije – upoštevanje podatkov o vrsti 
dejanske rabe – 41/III‑IV/erar

Nov obrazec DMV‑V – 41/IV/erar
Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem okoljske dajatve v primeru 

stečaja podjetja – 41/IV/erar
Davčna obravnava štipendij – pogosta vprašanja in odgovori – 

44/I–IV/erar
Zakon o davčnem postopku – Samoprijava – 47/I–IV/erar
eVročanje dokumentov finančne uprave RS – od 2. januarja 2016 

dalje – 47/IV/erar
Obravnava provizije pri prodaji »bitcoinov« po ZDDV‑1 –  

49‑50/I/erar
Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične 

osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne 
obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po 
ZDavP‑2 ali po zakonu o obdavčenju – 49‑50/I‑II/erar

Smernice za izvajanje predpisov s področja okoljskih dajatev, št. 
13/2015 – 49‑50/II–IV/erar

Davčne blagajne – praktični problemi (Matej Cerar) – 49‑50/41/por

finančno pravo
glej bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji
Finančna zavarovanja pri javnih naročilih (Miran Jus) – 6/II–VII/pril
Sodba, ki je opomin sodnikom, da imajo ekonomski izrazi 

pomembno vsebino (Igor Kadunc) – 7‑8/12‑13/č
Rekordne globe bankam zaradi manipulacije na deviznih trgih 

(Mitja Stefancic) – 7‑8/14‑15/č
Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema (Matjaž 

Nahtigal) – 7‑8/II–VI/pril
Stvarni vložek in osnovni kapital (Saša Prelič) – 9/6–8/č
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp
Spletni smerokaz: Skladko – vodnik za inteligentne naložbe (Irena 

Vovk) – 9/38/prik
Podjetniško premoženje zakoncev (Nana Weber) – 10/32‑33/prik
Finančni fair play – kako dolgo še? (Matija Kočevar) – 18/15–17/č
European Banking and Financial Law (Irena Vovk) – 27/32/prik
Vpliv preoblikovanja investicijske družbe v alternativni vzajemni 

sklad na zastavljene delnice (Matevž Šavli) – 38/10‑11/č
Corporate Finance Law – Principles and Policy (Irena Vovk) – 

38/32/prik
Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (Ivo Grlica in Sabina 

Pirnat) – 39‑40/9–11/č
Hramba podatkov in revizijska sled (Peter Merc in Janko Šavnik) – 

41/9–11/č
Neustavnost 243. člena Kazenskega zakonika (zloraba notranje 

informacije)? (Blaž Kovačič Mlinar) – 44/17‑18/č
Izmenjava informacij v okviru sindiciranih posojil (Lea Vatovec) – 

45‑46/10–12/č
Nekaj novosti nove hrvaške insolvenčne zakonodaje (Branko Ilić) 

– 47/14‑15/č
Retroaktivni poseg v pridobljene pravice – 47/20/sp
Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (Patricij Maček) – 

47/28‑29/por
Množično financiranje s pravnega zornega kota (Jan Pečar in Miha 

Bratina) – 48/II–VIII/pril

Finska
Ali je ostarela mati jedro družine njene odrasle hčerke? (Nika 

Skvarča) – 1/25‑26/sp
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Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja (Janja Hojnik) 
– 27/3/uv

Bolje »rat nego pakt« (Jože Mencinger) – 28/20/č
Grški sodniki brez starševskega dopusta (Neža Kompare) –  

33/29/sp
So grške težave zgolj plod nevednosti? (Sandi Kodrič) – 35/20/č

Gruzija 
Odgovornost države za homofobne napade (Ana Pakiž) –  

28/27/sp
Zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi ne krši 

človekovih pravic (Lena Šutanovac) – 31‑32/38‑39/sp

H
hipoteka

Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev (Igor Vuksanović) – 
6/23‑24/sp

Izbris hipoteke zaradi poteka časa (Irena Hacin Kölner) –  
15/11–13/č

Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 
(Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur) – 23/II–VII/pril

Prednost pri poplačilu – poseg v ustavno varovane pravice 
hipotekarnih upnikov – 41/21‑22/sp

Retroaktivni poseg v pridobljene pravice – 47/20/sp

Hrvaška
Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do 

združevanja (Matej Cerar) – 2/25‑26/sp
Izid sodbe o genocidu med Hrvaško in Srbijo povsem pričakovan 

(Ana Kastelec) – 9/26‑27/sp
Nezadosten standard obrazloženosti pri odrejanju prikritih 

preiskovalnih ukrepov (Klavdija Štarkel) – 11‑12/37‑38/sp
Treba je upoštevati vse okoliščine prestajanja kazni (Matej Cerar) 

– 18/24/sp
Ali EKČP dopušča »siljenje« v alternativno reševanje sporov (Igor 

Vuksanović) – 18/25/sp
Kako odsvojiti premoženje svojih mladoletnih otrok? (Nika Skvarča) 

– 35/23/sp
Nekaj novosti nove hrvaške insolvenčne zakonodaje (Branko Ilić) 

– 47/14‑15/č

humanitarno pravo
Za pomoč in strpnost (Nataša Pirc Musar) – 45‑46/3/uv

I
igre na srečo

Davčna blagajna za srečelov (Natalija Kunstek) – 49‑50/25/vo

imuniteta
glej tudi Državni svet Republike Slovenije in Državni zbor 

Republike Slovenije

in memoriam
In memoriam: France Bučar (1923–2015) (Janez Kranjc) – 

42‑43/41/zap

industrijska lastnina
Tudi človeški zarodek je lahko patentiran kot izum na podlagi prava 

EU (Zoran Skubic) – 1/21‑22/sp
Proceedings before the European Patent Office – A Practical 

Guide to Success in Opposition and Appeal (Irena Vovk) – 
9/30/prik

Kako zavarovati industrijsko lastnino (Klemen Pohar) –  
18/32‑33/prik

The New European Patent (Irena Vovk) – 19/32/prik
Patentiranje biotehnoloških izumov (Klemen Pohar) – 22/7‑8/č
Trirazsežna znamka igralnih figur Lego (Klemen Pohar) – 

31‑32/42/sp
Proceedings Before the European Patent Office – A Practical 

Guide to Success in Opposition and Appeal (Irena Vovk) – 
33/32/prik

Sodna odločba sodišča druge države članice, ki je v nasprotju 
s pravom EU, ne pomeni kršitve javnega reda (Judita Dolžan) 
– 38/24‑25/sp

Startup pred pravnimi izzivi (Nina Kranjec, Peter Merc in Boštjan 
Koritnik) – 42‑43/II–VII/pril

Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 
v večinski lasti države (Aleš Kaluža) – 13/6–8/č

Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti (Aleksij Mužina in 
Klemen Pohar) – 14/9‑10/č

FIDIC v. ZJN‑2 (Maja Potočnik) – 14/11‑12/č
Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem 

pretoku kapitala (Primož Mikolič) – 16‑17/6–9/č
Delitev družbe – izčlenitev – varstvo družbenikov – 16‑17/30‑32/sp
ZPre‑1G – poskus zagotovitve belih vitezov za slovenske ciljne 

družbe? (Nataša Samec) – 20‑21/3/uv
Prokurist upokojenec (Dino Zadnikar) – 20‑21/8‑9/č
Meje slovenske privatizacijske politike (Aleš Ferčič) –  

20‑21/II–VII/pril
V pričakovanju obsežne novele ZGD‑1 (Irena Vovk) – 

20‑21/42‑43/por
Neizkoriščene skupščine (Matej Tomažin) – 22/20/č
Delo na črno in omogočanje dela na črno – pogosta vprašanja in 

odgovori – 23/I–IV/erar
MRA naj bo rigorozen v mejah normale (Nastja Velikonja) –  

23/31/por
Upravljanje podjetja in strateški management (Jaka Cepec) – 

23/32‑33/prik
Oddelitev družbe v razmerju s poroštvom (Matevž Šavli) – 

24‑25/11‑12/č
Razvoj slovenskega gospodarskega in civilnega prava (Boštjan 

Koritnik) – 27/32‑33/prik
Poslovni register in objava naslovov fizičnih oseb – 28/25/mo
Zakaj morajo enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo imeti 

knjigo sklepov? (Jelka Lugarič) – 29‑30/6‑7/č
Paradoksi: Uber kapitalizem (Aleš Završnik) – 29‑30/25/č
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – odpovedni rok za odstop 

z mesta direktorja – 29‑30/30‑31/sp
Razumevanje odgovornosti prokurista (Dino Zadnikar) – 33/6–8/č
Umiriti nihalo (Matjaž Ambrož) – 34/3/uv
Dopolnitev poročila posebnega revizorja – imenovanje novega 

posebnega revizorja – pravice malih delničarjev –  
34/21–23/sp

Usnjeni čevlji da, a ne s poreklom iz Italije (Zoran Skubic) – 
36‑37/38‑39/sp

Hramba podatkov in revizijska sled (Peter Merc in Janko Šavnik) – 
41/9–11/č

Uveljavitev novele ZGD‑1I (Irena Vovk) – 41/14/por
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD‑1) z novelo ZGD‑1I ter 

uvodnimi pojasnili (Peter Podgorelec) – 42‑43/44‑45/prik
Zakaj morajo samostojni podjetniki objaviti namero prenehanja 

opravljanja dejavnosti? (Jelka Lugarič) – 44/8‑9/č
Dopustnost tožbe za izpodbijanje sklepa skupščine d. o. o. o (ne)

uporabi bilančnega dobička na podlagi 399. člena ZGD‑1 
(Petra Veinhandl) – 44/10–12/č

Novela ZGD‑1I (Irena Vovk) – 45‑46/46/por
Kakšne spremembe prinaša novela ZGD‑1I bodočim podjetnikom 

(Mojca Kunšek) – 48/6–8/č
Iz javnega v nejavno: modernizacija avtonomnega urejanja 

korporativnega upravljanja (Igor Knez) – 49‑50/14‑15/č
Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe – 

49‑50/27/mo
Meje čezmejne pristojnosti nacionalnega varuha osebnih podatkov 

po pravu EU (Zoran Skubic) – 49‑50/33‑34/sp

gospodarstvo
glej ekonomija

gradbeništvo
Geodetski postopki in zemljiška knjiga (Marijana Vugrin) –  

2/V–VII/pril
FIDIC v. ZJN‑2 (Maja Potočnik) – 14/11‑12/č
Presoja vplivov na okolje pri gradnji trgovskega centra po pravu EU 

(Zoran Skubic) – 16‑17/34‑35/sp
Vnovična uvedba gradbene parcele je nujnost (Irena Vovk) – 

23/30/por
Javni sektor je del rešitve, ne del problema (Irena Vovk) – 

39‑40/41‑42/por
Ali javnonaročniška zakonodaja spreminja obligacijska določila 

gradbene pogodbe? (Maja Potočnik) – 42‑43/15–17/č
Posli rednega upravljanja – zamenjava dvigala – 47/20‑21/sp

Grčija
Vročitev odškodninskih tožb proti državi izdajateljici obveznic 

(Judita Dolžan) – 26/25‑26/sp



Ipravna praksa – stvarno kazalo 2015

15

Windows 10 – primernost politike zasebnosti – 31‑32/32‑33/mo
Ali lahko inšpektor vpogleda v račun pri stranki – 33/24/mo
Pridobitev razčlenjenega računa in seznama klicanih telefonskih 

številk – 33/24‑25/mo
Objava osebnih podatkov delavcev na oglasni deski – 34/22/mo
Osebni podatki priče v kazenskem postopku na sodišču – 

34/22‑23/mo
E‑naslovi so osebni podatki (Irena Vovk) – 35/34/por
Posredovanje osebnih podatkov upravnika večstanovanjskih stavb 

– 36‑37/33/mo
Javnost sej FIHP – 38/22/mo
Soglasje za neposredno trženje – 38/22/mo
Nove smernice (Irena Vovk) – 38/43/por
Ne posredujte osebnih podatkov svojih prijateljev brez njihovega 

soglasja – 41/22/mo
Namestitev kamere v večstanovanjski stavbi – 41/22/mo
Pridobivanje osebnih podatkov stečajnega dolžnika iz kazenske 

evidence – 42‑43/30‑31/mo
Višina kredita na upravni izplačilni prepovedi (Irena Vovk) –  

44/23/mo
Priročnik za poučevanje o zasebnosti (Irena Vovk) – 44/32/prik
Obvezna hramba gesel zaposlenih (Irena Vovk) – 45‑46/30/mo
Vpogled delodajalca v spis Komisije za ugotovitev podlage za 

odpoved pogodbe o zaposlitvi (Irena Vovk) – 45‑46/30‑31/mo
Vpogled v TRR zapustnika (Irena Vovk) – 45‑46/31/mo
Anonimizacija naslovov MAC – 48/24/mo
Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe – 

49‑50/27/mo

informatika
Videonadzor nad ekološkimi otoki (Irena Vovk) – 1/19/mo
Meja dopustnega nadzora uporabe interneta in elektronske pošte 

na delovnem mestu (Lidija Zupančič) – 1/II–VII/pril
Spletni smerokaz: Mikrobiz (Irena Vovk) – 1/38/prik
Odprti podatki med javnim in zasebnim (Matej Kovačič) – 2/6–8/č
Avtorsko delo kot evropski pravni standard (Eneja Drobež) – 

2/8–10/č
Opredelitev telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in 

televizijskega oddajanja ter elektronskih storitev – 2/IV/erar
Peticija za privatizacijo (Matej Tomažin) – 2/34/č
Pravila določanja in prikazovanja spletnih cen letalskih vozovnic po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 3‑4/37‑38/sp
Dokazovanje v evropskem civilnem postopku (Mitja Pukšič) – 

3‑4/41/por
Spletni smerokaz: Evropski svet in Svet EU (Irena Vovk) –  

3‑4/50/prik
Dolge lovke farmacevtskega kriminala (Alenka Mordej) – 5/28/por
Spletni smerokaz: Supervizor (Irena Vovk) – 5/38/prik
(Prvih) deset let Zakona o varstvu osebnih podatkov (Mojca 

Prelesnik) – 6/3/uv
Podatki občine (Irena Vovk) – 6/19/mo
Velikost črk v uradnem dokumentu – 6/21/mo
Posegi v zasebnost in svet po Snowdnu (Matej Cerar) – 6/27/por
Spletni smerokaz: Ni nam vseeno! (Irena Vovk ) – 6/38/prik
Spletni smerokaz: Register za preglednost EU (Irena Vovk) – 

7‑8/50/prik
Spletni smerokaz: Skladko – vodnik za inteligentne naložbe (Irena 

Vovk) – 9/38/prik
Paradoksi: Digitalna državljanska samozaščita (Aleš Završnik) – 

10/19/č
Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja – primerno orodje za 

preprečevanje spolnih zlorab otrok? (Nika Skvarča) –  
10/II–VIII/pril

Osebni podatki na računalniku ob prenehanju delovnega razmerja 
– 10/23/mo

Davčne blagajne (Irena Vovk) – 10/34/por
Spletni smerokaz: Odločitve Ustavnega sodišča in sodišč (Irena 

Vovk) – 10/38/prik
Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme 

pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev? (Jernej 
Rovšek) – 11‑12/6–8/č

Dostop do podatkov iz aplikacije – 11‑12/32‑33/mo
Videonadzor nad ekološkimi otoki – 11‑12/33/mo
Spletni smerokaz: Popis prebivalstva (Irena Vovk) – 11‑12/50/prik
Nižji DDV za e‑knjige po pravu EU ni dopusten (Zoran Skubic) – 

13/25/sp
Spletni smerokaz: Mirovni inštitut (Irena Vovk) – 13/38/prik
Spletni smerokaz: Poslovni SOS – reši težavo z državo! (Irena 

Vovk) – 14/38/prik

Gen – izum ali odkritje (Leon Brčina) – 48/10‑11/č
Množično financiranje s pravnega zornega kota (Jan Pečar in Miha 

Bratina) – 48/II–VIII/pril

informacije javnega značaja
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Odprti podatki med javnim in zasebnim (Matej Kovačič) – 2/6–8/č
Objava pogodb (Irena Vovk) – 5/32/por
Vprašanje pravice dostopa javnosti do dobesednih zapisov sej 

vlade (Neža Pirnat) – 6/10‑11/č
Podatki občine (Irena Vovk) – 6/19/mo
Urnik javnih uslužbencev (Irena Vovk) – 7‑8/31/mo
Ustavno varovana poslovna skrivnost – 11‑12/30/sp
Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev 

pravice do svobode govora (Maja Lubarda) – 14/25‑26/sp
Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta! (Nika Skvarča) – 

15/30‑31/por
Objava opozorila delavcu v medijih in na oglasni deski – 27/21/mo
Objava osebnih podatkov delavcev na oglasni deski – 34/22/mo
Množična objava osebnih podatkov in svoboda izražanja na 

preizkušnji (Polona Tepina) – 34/27‑28/sp
Javnost sej FIHP – 38/22/mo
Za javne informacije (Irena Vovk) – 39‑40/46/por
Spletni smerokaz: Uprava RS za javna plačila (Irena Vovk) – 

42‑43/50/prik
Ravnotežje med dostopom do javnih informacij in varstvom 

osebnih podatkov prek testa javnega interesa (Polonca Kovač) 
– 49‑50/41‑42/prik

Informacijski pooblaščenec
Videonadzor nad ekološkimi otoki (Irena Vovk) – 1/19/mo
Posredovanje davčne številke etažnih lastnikov upravniku (Irena 

Vovk) – 2/23/mo
Osebni podatki reševalcev iz vode za prijavo tekmovanja (Irena 

Vovk) – 3‑4/28‑29/mo
Posredovanje osebnih podatkov zaposlenih krovni družbi (Irena 

Vovk) – 3‑4/29/mo
Prenos zdravstvene kartoteke ob menjavi osebnega zdravnika 

(Irena Vovk) – 5/21/mo
(Prvih) deset let Zakona o varstvu osebnih podatkov (Mojca 

Prelesnik) – 6/3/uv
Vprašanje pravice dostopa javnosti do dobesednih zapisov sej 

vlade (Neža Pirnat) – 6/10‑11/č
Podatki občine (Irena Vovk) – 6/19/mo
Fotokopiranje osebne izkaznice (Irena Vovk) – 7‑8/30‑31/mo
Urnik javnih uslužbencev (Irena Vovk) – 7‑8/31/mo
Brezpilotni letalniki (Irena Vovk) – 7‑8/44/por
Osebni podatki na računalniku ob prenehanju delovnega razmerja 

– 10/23/mo
Mnenje o posredovanju osebnih podatkov vročevalcu –  

11‑12/32/mo
Dostop do podatkov iz aplikacije – 11‑12/32‑33/mo
Videonadzor nad ekološkimi otoki – 11‑12/33/mo
Vpogled in digitalizacija osebne pošte – 13/22/mo
Odstranitev časopisnih člankov o obsodbi za kaznivo dejanje – 

14/21/mo
Pridobivanje diagnoz v postopku delitve neprofitnih stanovanj 

v najem – 14/21/mo
Pridobivanje osebnih podatkov zavarovancev iz Centralnega 

registra prebivalstva – 15/24‑25/mo
Objava računa na spletu – 15/25/mo
Obdelava podatkov o cepilnem statusu zaposlenih –  

16‑17/28‑29/mo
Nadzor nad izvajanjem zakonodaje o piškotkih – 16‑17/29/mo
Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki pri uporabi predplačniške 

telefonije – 19/23/mo
Vpogled lastnika v pogodbe in račune pri upravniku –  

20‑21/28/mo
Uporabnikovo onemogočanje dostopa do podatkov – 

20‑21/28‑29/mo
Pošiljanje občutljivih osebnih podatkov – 20‑21/29/mo
Ravnanje stečajnega upravitelja – 24‑25/31/mo
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršem – 

24‑25/31/mo
Poslovni register in objava naslovov fizičnih oseb – 28/25/mo
Ločevanje zasebne in poslovne e‑pošte – 29‑30/32‑33/mo
Posredovanje osebnih podatkov fizičnih oseb javnemu podjetju – 

29‑30/33/mo
Kdo je upravljavec osebnih podatkov pri franšizni pogodbi? – 

31‑32/32/mo
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Spletni smerokaz: Zakonodajno in poslovno okolje (Irena Vovk) – 
35/38/prik

Paradoksi: Podatkozaver: »Pokliči me!« (Aleš Završnik) –  
36‑37/25/č

Spletni smerokaz: Visio institut (Irena Vovk) – 36‑37/50/prik
Spletni smerokaz: Vpogled v moje podatke (Irena Vovk) –  

38/38/prik
Pogodbena kazen za zamudo pri izročitvi računalniške 

programske opreme (Sanela Brglez) – 39‑40/12‑13/č
Ravnanje s predali e‑pošte nekdanjih zaposlenih – 39‑40/29/mo
Še o preiskavi odvetniške pisarne in elektronskih naprav (Lena 

Šutanovac) – 39‑40/34‑35/sp
Javni sektor je del rešitve, ne del problema (Irena Vovk) – 

39‑40/41‑42/por
Pravnik v bazi HeinOnline (Boštjan Koritnik) – 39‑40/43/por
Spletni smerokaz: GV Založba (Irena Vovk) – 39‑40/50/prik
Bodo podatki iz EU res našli varnejši pristan v ZDA? Trenutek 

streznitve (Jelena Burnik) – 41/3/uv
Vpliv statusne oblike na upravljanje kolektivne organizacije (Bojan 

Pretnar) – 41/II–VII/pril
Prestrezanje komunikacij v praksi (Nika Skvarča) – 41/30/por
Najvplivnejši pravniki 2015 (Irena Vovk) – 41/34/por
Spletni smerokaz: eZdravje (Irena Vovk) – 41/38/prik
Startup pred pravnimi izzivi (Nina Kranjec, Peter Merc in Boštjan 

Koritnik) – 42‑43/II–VII/pril
Spletni smerokaz: Uprava RS za javna plačila (Irena Vovk) – 

42‑43/50/prik
Je ponudba kratkih videoposnetkov na spletišču časopisa 

avdiovizualna medijska storitev po pravu EU? (Zoran Skubic) – 
44/28‑29/sp

Priročnik za poučevanje o zasebnosti (Irena Vovk) – 44/32/prik
Gluhi in slepi (Irena Vovk) – 44/34/por
Spletni smerokaz: edX (Irena Vovk) – 44/38/prik
Obvezna hramba gesel zaposlenih (Irena Vovk) – 45‑46/30/mo
Spletni smerokaz: ABC Accelerator (Irena Vovk) – 45‑46/50/prik
Sodobne rešitve pri pregonu spolne kriminalitete nad otroki (Mojca 

M. Plesničar in Anton Toni Klančnik) – 47/11–14/č
eVročanje dokumentov finančne uprave RS – od 2. januarja 2016 

dalje – 47/IV/erar
Spletni smerokaz: E‑uprava (Irena Vovk) – 47/38/prik
Kakšne spremembe prinaša novela ZGD‑1I bodočim podjetnikom 

(Mojca Kunšek) – 48/6–8/č
Sledenje zaposlenim z napravo GPS (Miha Šercer) – 48/19‑20/vo
Množično financiranje s pravnega zornega kota (Jan Pečar in Miha 

Bratina) – 48/II–VIII/pril
Anonimizacija naslovov MAC – 48/24/mo
Odgovornost pravnikov (Patricij Maček) – 48/30‑31/por
Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws (Irena Vovk) 

– 48/32/prik
Spletni smerokaz: Ljubljana – zelena prestolnica (Irena Vovk) – 

48/38/prik
Roparske revije v znanosti (Janja Hojnik) – 49‑50/II–VIII/pril
Meje čezmejne pristojnosti nacionalnega varuha osebnih podatkov 

po pravu EU (Zoran Skubic) – 49‑50/33‑34/sp
Dobre prakse v sodstvu (Irena Vovk) – 49‑50/37/por
Halo, zakonodajalec? Tukaj razburkani ocean kazenskih pravnikov 

(Nika Skvarča) – 49‑50/39‑40/por
Spletni smerokaz: Zmoremo (Irena Vovk) – 49‑50/50/prik

insolvenčno pravo
glej tudi osebni stečaj
Kolektivni odpusti – 3‑4/27/sp
Insolvenčni dnevi na prepihu (Tjaša Radinja) – 6/24/por
Ločitvena pravica – prilivi na transakcijskem računu – zavarovanje 

bodočih terjatev z zastavno pravico – razpolagalna 
sposobnost – 7‑8/28‑29/sp

Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega 
upravljanja v Sloveniji (Andrijana Bergant in Jerica Jančar) – 
11‑12/14/č

Zavarovanje terjatev s predhodno odredbo – začetek stečajnega 
postopka nad dolžnikom – 11‑12/31‑32/sp

Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih 
dejanj v stečaju (Aleš Velkaverh) – 14/6–8/č

Nekateri dodatni pogledi na izpodbojnost neodplačnih dejanj 
v stečaju (Saša Prelič) – 18/12–14/odm

Expedited Corporate Debt Restructuring in the EU (Irena Vovk) – 
18/32/prik

Še o izpodbijanju neodplačnih dejanj v stečaju (Aleš Velkaverh) – 
19/13‑14/odm

Smernice glede umika rezultatov iskanja po osebnem imenu (Igor 
Kolar) – 15/8–10/č

Re ero: Enotni digitalni trg – nov velik izziv za EU (Janja Hojnik) – 
15/19/č

Objava računa na spletu – 15/25/mo
Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta! (Nika Skvarča) – 

15/30‑31/por
eZdravje (Irena Vovk) – 15/34/por
Spletni smerokaz: Obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj 

(Irena Vovk) – 15/38/prik
Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK‑1 (Tomaž Mavri) – 

16‑17/11/č
Paradoksi: Digitalne valute (Aleš Završnik) – 16‑17/23/č
Nadzor nad izvajanjem zakonodaje o piškotkih – 16‑17/29/mo
Spletni smerokaz: Eugo Slovenia (Irena Vovk ) – 16‑17/50/prik
Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji (Dominik 

Kuzma in Andrej Lampe) – 18/II–VI/pril
Izvorna koda (Irena Vovk) – 18/34/por
Spletni smerokaz: DesignView (Irena Vovk) – 18/38/prik
Spletni smerokaz: EU na Expu (Irena Vovk) – 19/38/prik
Pošiljanje občutljivih osebnih podatkov – 20‑21/29/mo
Spletni smerokaz: Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru (Irena 

Vovk) – 20‑21/50/prik
Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in 

kršitev pravice do zasebnosti (Janja Čevriz) – 22/23‑24/sp
Spletni smerokaz: Portal javnih naročil (Irena Vovk) – 22/38/prik
Paradoksi: Nosljivi računalniki (Aleš Završnik) – 23/17/č
Spletni smerokaz: Zaščitni ukrepi za ranljive (Irena Vovk) –  

23/38/prik
Svoboda izražanja in anonimnost interneta – res nimata meja? 

(Nataša Pirc Musar) – 24‑25/3/uv
Ravnanje stečajnega upravitelja – 24‑25/31/mo
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršem – 

24‑25/31/mo
Spletni smerokaz: Pravo za vse (Irena Vovk) – 24‑25/50/prik
Medijsko in internetno zakonodajo spreminjati s tresočo roko 

(Polona Tepina) – 26/3/uv
Napoved težkih časov za anonimne forumaše (Igor Vuksanović) – 

26/22‑23/sp
Prihodnost informacijske zasebnosti (Mitja Podpečan) –  

26/II–VIII/pril
Spletni smerokaz: Zakonodajni monitor (Irena Vovk) – 26/38/prik
Preiskava sektorja elektronskega trgovanja (Janja Čevriz) – 

27/11‑12/č
Razdiralni poslovni model »malo denarja, malo muzike« (Sandi 

Kodrič) – 27/18/č
Objava opozorila delavcu v medijih in na oglasni deski – 27/21/mo
Spletni smerokaz: Nakupovalni pomočnik v žepu (Irena Vovk) – 

27/38/prik
Liberalizacija trgovine z izdelki informacijske tehnologije na 

globalni ravni (Irena Peterlin) – 28/15‑16/č
Re ero: Cena znanja in akademska pomlad (Janja Hojnik) – 

28/19/č
Consumer Protection and Online Auction Platforms – Towards a 

Safer Legal Framework (Irena Vovk) – 28/32/prik
Potovanja in vizumi (Irena Vovk) – 28/38/prik
Zakaj morajo enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo imeti 

knjigo sklepov? (Jelka Lugarič) – 29‑30/6‑7/č
Caveat webmaster in (samo)marginalizacija prava človekovih 

pravic v informacijski dobi (Boštjan Makarovič – 29‑30/8‑9/č
Paradoksi: Uber kapitalizem (Aleš Završnik) – 29‑30/25/č
Spletni smerokaz: Šolski lonec (Irena Vovk) – 29‑30/50/prik
Kdo je upravljavec osebnih podatkov pri franšizni pogodbi? – 

31‑32/32/mo
Windows 10 – primernost politike zasebnosti – 31‑32/32‑33/mo
Spletni smerokaz: Zasebno varovanje (Irena Vovk) – 31‑32/50/prik
E‑Voting Case Law – A Comparative Analysis (Irena Vovk) –  

33/32/prik
V vrhu kršiteljic? (Irena Vovk) – 33/34/por
Spletni smerokaz: Sodni svet (Irena Vovk) – 33/38/prik
Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah (Marijana 

Vugrin) – 34/6–8/č
Spletni smerokaz: Informacije za tujce (Irena Vovk) – 34/38/prik
Maščevalna pornografija (Luka Vlačić) – 35/15‑16/č
Izvršba – neznosna lahkost spreminjanja (Dida Volk) –  

35/II–VIII/pril
Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik? (Aleš Završnik) – 

35/30‑31/por
E‑naslovi so osebni podatki (Irena Vovk) – 35/34/por
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Avtorsko delo – evropski in primerjalnopravni vidik na primeru del 
uporabne umetnosti (Eneja Drobež) – 3‑4/17‑18/č

Varstvo znamke Skupnosti – podobnost znaka in proizvoda – 
6/19–21/sp

Spletni smerokaz: DesignView (Irena Vovk) – 18/38/prik
Množično financiranje s pravnega zornega kota (Jan Pečar in Miha 

Bratina) – 48/II–VIII/pril

internet
glej informatika

invalidi
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – povrnitev škode ZPIZ 

zaradi izplačevanja nadomestila za invalidnost – 2/23–25/sp
Debelost se po delovnem pravu EU lahko šteje kot invalidnost 

(Zoran Skubic) – 2/28‑29/sp
Določitev primernega delovnega mesta za delavko z omejitvijo 

delazmožnosti (Nana Weber) – 3‑4/26/vo
Spremembe pri oprostitvi plačila prispevkov za invalidska podjetja 

– 5/IV/erar
Velikost črk v uradnem dokumentu – 6/21/mo
Dostopnost urada za delo za invalide – 20‑21/31/mo
Zapornik invalid je primarno invalid (Lena Šutanovac) – 27/26/sp
Nepoznavanje dolžnosti povzročilo kršitev pravice do tolmača 

v znakovni jezik – 33/26‑27/mo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki – primer slabe prakse Eko 

sklada – 36‑37/30‑31/mo
Usklajevanje invalidnin – 38/20/mo
Javnost sej FIHP – 38/22/mo
Kontrolni pregled zaradi ugotavljanja invalidnosti (Nataša 

Belopavlovič) – 39‑40/28/vo
Ugotovitev zdravstvene nezmožnosti za delo (Miha Šercer) – 

39‑40/28/vo
Prejemanje dodatka za nego otroka s posebnimi potrebami 

ne izključuje sočasnega prejemanja dodatka za pomoč in 
postrežbo – 39‑40/31/mo

Posluh JSS MOL za pravice oseb z odvzeto poslovno 
sposobnostjo – 42‑43/33/mo

Invalidska komisija ZPIZ‑a in načelo neodvisnosti izvedenca 
(Marjan Kos) – 42‑43/35/sp

Gluhi in slepi (Irena Vovk) – 44/34/por
Vpogled delodajalca v spis Komisije za ugotovitev podlage za 

odpoved pogodbe o zaposlitvi (Irena Vovk) – 45‑46/30‑31/mo
Spletni smerokaz: Zmoremo (Irena Vovk) – 49‑50/50/prik

Islamska država, Iraka in Levanta (ISIL)
Tudi Slovenija bo zaradi ISIL morala spremeniti kazensko 

zakonodajo (Matjaž Šaloven) – 6/13‑14/č
(R)evolucija terorizma – tuji teroristični borci ali tuji borci? (Robert 

Golobinek) – 31‑32/19–21/č

Islandija
Novinar ne sme biti spoznan za odgovornega zaradi obrekovanja 

(Ana Pakiž) – 27/25‑26/sp

istospolne skupnosti
Padec prepovedi skupnih posvojitev za istospolne partnerje (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 7‑8/33‑34/sp
Svoboda gibanja mavričnih družin v EU – trendi in izzivi (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 15/II–VIII/pril
Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji 

(Irena Vovk) – 20‑21/44‑45/prik
Bo Ustavno sodišče prepovedalo referendum o noveli 3. člena 

ZZZDR? (Janez Pogorelec) – 23/6‑7/č
Ustavni razlogi za prepoved referenduma o porokah istospolnih 

partnerjev (Neža Kogovšek Šalamon) – 24‑25/15‑16/č
Merilo za trajno odklonitev odvzema krvi (Kim Sotlar) – 

24‑25/37‑38/sp
Referendumsko odločanje, ustavna demokracija in pravica do 

poroke (Jaka Kukavica) – 26/14‑15/odm
Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 27/31/sp
Za otroke gre (Ljuba Šalinger) – 28/16‑17/č
Odgovornost države za homofobne napade (Ana Pakiž) –  

28/27/sp
Modern Families – Parents and Children in New Family Forms 

(Irena Vovk) – 29‑30/44/prik
Evropski konsenz ali koliko je polovica od 47 (Jaka Kukavica) – 

34/28‑29/sp
Referendum je dopustno razpisati – 42‑43/29/sp

Izvršba in izpodbijanje dolžnikovih razpolaganj v stečaju po pravu 
EU (Zoran Skubic) – 20‑21/35‑36/sp

Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku (Ivo 
Grlica) – 24‑25/13‑14/č

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – objektivni pogoj 
izpodbijanja – domneva – dokazovanje – cesija – razmerje 
dolžnika in prevzemnika – 24‑25/27–30/sp

Ravnanje stečajnega upravitelja – 24‑25/31/mo
Zakonsko predvideno obveščanje upnikov v stečajnem postopku 

ni bilo zadostno (Matej Cerar) – 24‑25/35/sp
Upniki v postopku poenostavljene prisilne poravnave (Dida Volk) – 

28/8–10/č
Vknjižba etažne lastnine v primeru prenehanja investitorja (Anita 

Napotnik) – 28/18/vo
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (actio Pauliana) zunaj 

stečaja s poudarkom na roku za izpodbijanje (Sanja Vujanović) 
– 29‑30/II–VI/pril

Razumevanje odgovornosti prokurista (Dino Zadnikar) – 33/6–8/č
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – opustitev dolžnega 

ravnanja poslovodstva – preverjanje javno objavljenih 
računovodskih izkazov stečajnega dolžnika – 34/23‑24/sp

Kaj sporoča avstrijsko ustavno sodišče v zadevi Hypo Alpe Adria 
Bank (Jaka Cepec) – 35/28–30/sp

Problemi pri uporabi 298.a člena ZFPPIPP v praksi (Jaka Lavrič) – 
38/8‑9/č

Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem okoljske dajatve v primeru 
stečaja podjetja – 41/IV/erar

Razmislek ob sklepu o stečajnem postopku nad T‑2 (Krešo 
Puharič) – 42‑43/6–8/č

Afera Tržaške kreditne banke formalno končana (Mitja Stefancic) – 
45‑46/14–16/č

Prazno stanovanje in stroški (Anita Napotnik) – 45‑46/27/vo
Nekaj novosti nove hrvaške insolvenčne zakonodaje (Branko Ilić) 

– 47/14‑15/č
Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (Patricij Maček) – 

47/28‑29/por
Dolžniki, upniki in slepomišenje države (Sandi Kodrič) – 48/18/č
V položaju upnikov ni prišlo do spremembe – 48/20/sp
Tudi predhodne odredbe razveljavljajo, mar ne? (Jurij Rovere) – 

49‑50/6–11/č
Primeri prestrukturiranja v praksi DUTB (Matej Cerar) – 

49‑50/38‑39/por

inšpekcijske službe
Problematika javnih prireditev – 7‑8/26‑27/mo
Fotografije kot avtorsko delo (Eneja Drobež) – 10/22/vo
Kontradiktornost – uresničitev pravice do izjave (Andrejka Grlić) – 

13/3/uv
Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo 

v odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika 
prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni 
v skladu s pravno in ekonomsko vsebino razmerja –  
15/I‑II/erar

Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov 
v socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/30‑31/mo

Kaj bi še lahko vsebovala novela Zakona o davčnem postopku 
(Jernej Podlipnik) – 26/6‑7/č

ZPOmK‑1F (Irena Vovk) – 26/34/por
Vloga občinskih inšpekcijsko‑redarskih služb v problematiki 

neurejenih občinskih cest (Tomaž Kuralt) – 29‑30/10–12/č
Imajo uradne osebe v razmerju do strank pravice in dolžnosti ali 

pooblastila in ukrepe? (Polonca Kovač) – 31‑32/14–16/č
Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovnim časom opravi nad 

pogodbeno dogovorjenim delovnim časom (Urška Gliha) – 
33/8–10/č

Ali lahko inšpektor vpogleda v račun pri stranki – 33/24/mo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki – primer slabe prakse Eko 

sklada – 36‑37/30‑31/mo
Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na 

podlagi ZIN (Janko Arah) – 38/6–8/č
Še po 17 letih problem ni rešen – nadaljevanje primera iz leta 2008 

– 38/21/mo
(Ne)pristojnost Tržnega inšpektorata za nadzor v društvu (Janko 

Arah) – 45‑46/21–23/č
Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost 

– 49‑50/28/mo

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
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izvršba
Zakaj dolžnik ugovarja upnikovi denarni terjatvi (Milan Vajda) – 

2/13‑14/č
Problemi izrekanja in izvajanja prepovedi nasilnih dejanj po ZPND 

(Vesna Bergant Rakočević) – 3‑4/12–14/č
Prenehanje zastavne pravice podjemnika – 7‑8/29‑30/sp
Zavarovanje terjatev s predhodno odredbo – začetek stečajnega 

postopka nad dolžnikom – 11‑12/31‑32/sp
Izvršba: upnikov umik predloga (Dida Volk) – 13/10–12/č
Tožba za nedopustnost izvršbe – aktivna stvarna legitimacija – 

14/21–24/sp
Izvršba za upnika hitrejša in cenejša (Nastja Velikonja) – 

16‑17/40‑41/por
Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih 

postopkov (Igor Strnad) – 18/6–8/č
Lovilci dolarjev na poti okoli sveta (Špela Kunej) – 20‑21/33/sp
Izvršba in izpodbijanje dolžnikovih razpolaganj v stečaju po pravu 

EU (Zoran Skubic) – 20‑21/35‑36/sp
Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 

(Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur) – 23/II–VII/pril
Zakonsko predvideno obveščanje upnikov v stečajnem postopku 

ni bilo zadostno (Matej Cerar) – 24‑25/35/sp
ZIZ‑K: veteranski dodatek je predmet izvršbe (Mateja Štupar) – 

27/6–9/č
Upniki v postopku poenostavljene prisilne poravnave (Dida Volk) – 

28/8–10/č
Maščevalna pornografija (Luka Vlačić) – 35/15‑16/č
Izvršba – neznosna lahkost spreminjanja (Dida Volk) –  

35/II–VIII/pril
Uveljavljanje ničnosti – prekluzija – 39‑40/29–32/sp
Prednost pri poplačilu – poseg v ustavno varovane pravice 

hipotekarnih upnikov – 41/21‑22/sp
Javna dražba v izvršbi – navodila za uporabo (Gregor Verbajs) – 

45‑46/8‑9/č
Izdaja odločbe v rednem gospodarskem sporu brez oprave naroka 

za glavno obravnavo (Aleksander Urankar) – 47/II–VI/pril
Tudi predhodne odredbe razveljavljajo, mar ne? (Jurij Rovere) – 

49‑50/6–11/č
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – rok za ugovor – 

49‑50/26/sp
Dobre prakse v sodstvu (Irena Vovk) – 49‑50/37/por

izvršilni postopek
glej izvršba

J
Javna agencija Republike Slovenije za varstvo 

konkurence 
Je varstvo konkurence ujeto med upravni in prekrškovni postopek? 

(Klemen Valter) – 20‑21/6‑7/č
Izrek in obrazložitev odločbe o prekršku (Liljana Selinšek) –  

45‑46/II–VI/pril

javna naročila
Dopustne dopolnitve in spremembe ponudb po ZJN‑2 (Marija 

Bukovec Marovt) – 3‑4/6–9/č
Objava pogodb (Irena Vovk) – 5/32/por
Finančna zavarovanja pri javnih naročilih (Miran Jus) – 6/II–VII/pril
Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki? (Milena Basta 

Trtnik) – 7‑8/8–10/č
FIDIC v. ZJN‑2 (Maja Potočnik) – 14/11‑12/č
Postopek s pogajanji: 28. ali 29. člen ZJN‑2? (Maja Potočnik in 

Maja Prebil) – 15/13–15/č
Tehnične specifikacije blaga pri javnih naročilih (Neža Kompare) – 

19/29/sp
Predlog ZJN‑3 v luči izbirnih določb o direktivah o javnem 

naročanju (Vida Kostanjevec) – 22/II–V/pril
Predlog ZJN‑3 (Milena Basta Trtnik) – 22/V–VIII/pril
Spletni smerokaz: Portal javnih naročil (Irena Vovk) – 22/38/prik
Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih 

projektih s poudarkom na sodni praksi EU (Breda Mulec) –  
27/II–VII/pril

Varstvo konkurence – omejevalni sporazum – usklajeno določanje 
cen zdravil – 29‑30/27–30/sp

O čem bi DKOM smela in morala ponovno odločati? (Nenad 
Mrdaković) – 31‑32/8‑9/č

ZJN‑3 (Irena Vovk) – 31‑32/46/por

Enake pravice (Irena Vovk) – 42‑43/46/por
O čem bomo glasovali na referendumu o noveli ZZZDR? (Mojca 

Zadravec) – 48/12–14/č
Sovražni govor (Irena Vovk) – 48/34/por

Italija
Spletni smerokaz: Mikrobiz (Irena Vovk) – 1/38/prik
Neizdaja potnega lista zaradi neplačevanja preživnine (Lena 

Šutanovac) – 7‑8/34/sp
Še o nadomestnem materinstvu (Marjan Kos) – 13/23‑24/sp
Položaj starih staršev v družinskem življenju (Lena Šutanovac) – 

14/26‑27/sp
Demonstracije v Genovi leta 2001 – epilog (Lena Šutanovac) – 

19/30/sp
Posledice nekoordinirane rabe radijskih frekvenc med državami 

(Mark Pohar in Igor Funa) – 24‑25/II–VIII/pril
Samozaposleni kmetje ne morejo ustanoviti sindikata (Ana Pakiž) 

– 33/30/sp
Ko gre odvetniška kritika sodnika zunaj sodne dvorane predaleč 

(Marjan Kos) – 33/31/sp
Evropski konsenz ali koliko je polovica od 47 (Jaka Kukavica) – 

34/28‑29/sp
Sorazmernost in doniranje in vitro zarodkov v znanstvene namene 

(Jaka Kukavica) – 38/28‑29/sp
Sporočilo ESČP državam glede ravnanja z begunci – (Neža 

Kogovšek Šalamon) 39‑40/32‑33/sp
Afera Tržaške kreditne banke formalno končana (Mitja Stefancic) – 

45‑46/14–16/č
Izključitvena klavzula v postopku oddaje javnega naročila v Italiji 

(Kim Sotlar) – 45‑46/37‑38/sp

izbrisani
Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja (Irena Vovk) 

– 9/29/por
Razlikovati napake od »nespodobnega« sojenja (Matevž Krivic) – 

24‑25/17–20/č
Nesorazmerna omejitev pravice pritožnika do povračila škode – 

24‑25/25/sp
Konec. Znova (Matija Žgur) – 26/32‑33/prik
O (ne)blagodejnih učinkih sodb strasbourškega sodišča na 

Slovenskem (Nika Skvarča) – 47/27‑28/por

izobraževanje
glej tudi študenti
Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega 

visokega šolstva (Žiga Rejc) – 10/13–15/č
Neplačana odsotnost z dela zaradi študija (Nana Weber) – 

10/21‑22/vo
Ustavnost zmanjševanja javnih sredstev za otroke (Ljuba Šalinger) 

– 11‑12/17‑18/č
Reproduciranje berila za šolski pouk (Eneja Drobež) – 

16‑17/26‑27/vo
Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 

(2. del) – 20‑21/I–IV/erar
Spregled izobrazbe (Nataša Belopavlovič) – 22/21/vo
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršem – 

24‑25/31/mo
Z obrobja postave: Izobraževanje (Tomaž Pavčnik) – 27/17/č
Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju? (Hinko Jenull) 

– 28/6–8/č
Svetovni etos in celostna pedagogika (Albin Igličar) – 

29‑30/44‑45/prik
Štipendija za deficitarne poklice – slepa ulica v sistemu 

štipendiranja (Žiga Rejc) – 34/13‑14/č
Kako dolgo naj še čakajo sodniški volonterski pripravniki? (Suzana 

Pisnik) – 36‑37/10‑11/č
Vsa naša zrcala (Miro Cerar) – 39‑40/3/uv
Spletni smerokaz: GV Založba (Irena Vovk) – 39‑40/50/prik
Spletni smerokaz: edX (Irena Vovk) – 44/38/prik
Legal Education in the Global Context – Opportunities and 

Challenges (Irena Vovk) – 49‑50/44/prik

Izrael
Scripturam: (Not) »Made in Israel« (Janja Hojnik) – 49‑50/23/č

izvedenci
Kdaj se vrne poslovna sposobnost? – 7‑8/27/mo
Ko se pred sodiščem znajde porota (Marjan Kos) – 28/26/sp
Invalidska komisija ZPIZ‑a in načelo neodvisnosti izvedenca 

(Marjan Kos) – 42‑43/35/sp
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Kontradiktornost – uresničitev pravice do izjave (Andrejka Grlić) – 
13/3/uv

In flagranti: Kje to piše (Hinko Jenull) – 13/17/č
Javni uslužbenec kot popoldanski s. p. (Nana Weber) – 13/20/vo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič) 

– 14/19/vo
Spletni smerokaz: Poslovni SOS – reši težavo z državo! (Irena 

Vovk) – 14/38/prik
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 19/21/vo
Kako odmeriti letni dopust delavki, ki dela s krajšim delovnim 

časom (Nataša Belopavlovič) – 20‑21/25/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – izvedba postopka javnega 

natečaja – 20‑21/28–31/sp
Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 

(2. del) – 20‑21/I–IV/erar
Omejitve in dolžnosti učiteljev v zvezi s sprejemanjem daril 

(sodelavka PP) – 27/19/vo
Z izigravanjem zakonodaje do zaposlitve za določen čas v šoli – 

27/24/mo
Krajši delovni čas (Nana Weber) – 31‑32/27/vo
Dajanje daril za nezakonito posredovanje – uradno dejanje kot 

zakonski znak kaznivega dejanja – 33/24–27/sp
Ali se v javnem sektorju zlorablja institut pogodb o zaposlitvi za 

določen čas? (Urška Gliha in Uroš Cerar Žugelj) – 35/10‑11/č
Letni načrt učne in delovne obveznosti (sodelavka PP) – 35/17/vo
Dopolnjevanje učne obveznosti (sodelavka PP) – 36‑37/28/vo
Plačilo dodatnih učnih ur pouka (sodelavka PP) – 38/17/vo
Konvencijski okvir in orodja Mednarodne trgovinske zbornice proti 

korupciji (Andrej Friedl) – 39‑40/II–VII/pril
Javni sektor je del rešitve, ne del problema (Irena Vovk) – 

39‑40/41‑42/por
Premestitev javnega uslužbenca – sklep o premestitvi –  

44/23‑24/sp
Predlog novega zakona o javnih uslužbencih – velike govorice, 

male resnice (Mirko Pečarič) – 45‑46/18–21/č
Začasno napredovanje v naziv svetovalca (sodelavka PP) – 

45‑46/28/vo
Ob novem ZJU – priložnost za utrditev vloge uradniškega sveta in 

strokovnosti državne uprave (Albin Igličar) – 47/10/č
Nadomestno zaposlovanje učiteljev (sodelavka PP) – 47/19/vo
Obveščanje prosilcev za zaščito pri Komisiji za preprečevanje 

korupcije – 49‑50/29/sp

javne finance
Misija »neodvisnost« (Igor Šoltes) – 1/16‑17/č
Višina preživnine – otroški dodatek – 1/9‑10/sp
Financiranje zasebnih šol iz javnih sredstev – 2/22/sp
Omejevanje družinskih prejemkov po prostem preudarku? (Neža 

Pogorelčnik) – 2/27‑28/sp
Priložnost za premislek o sistemu obravnavanja otrok s posebnimi 

potrebami (Alenka Šelih) – 3‑4/3/uv
Rumeni pas je lahko tudi po pravu EU samo za avtobuse in taksije 

(Zoran Skubic) – 5/26‑27/sp
Spletni smerokaz: Supervizor (Irena Vovk) – 5/38/prik
Avtomatično poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev 

– 6/20‑21/mo
Ukinitev financiranja učne pomoči (sodelavka PP) – 7‑8/23–25/vo
Uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka (Nina Dvoršek) – 

7‑8/25/vo
Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega 

visokega šolstva (Žiga Rejc) – 10/13–15/č
Odmera davka na nepremično premoženje večje vrednosti – 

10/22/sp
Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. februarju 2015 

– 10/I‑II/erar
Manj socialnih pravic, več sodniških pripravnikov? (Nika Skvarča in 

Marjana Garzarolli) – 11‑12/9–11/č
Ustavnost zmanjševanja javnih sredstev za otroke (Ljuba Šalinger) 

– 11‑12/17‑18/č
Pravnopolitični vidiki določanja prispevkov za zagotavljanje 

podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
energije (Aleš Ferčič) – 11‑12/II–VI/pril

Izplačilo višje jubilejne nagrade (Nana Weber) – 11‑12/29/vo
Novosti pri ustanovitvi občinskega pravobranilstva (Roman Lavtar) 

– 13/15‑16/č
Z obrobja postave: Afera honorarji in kavza (Tomaž Pavčnik) – 

14/17/č
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič) 

– 14/19/vo
Moralni hazard (Sandi Kodrič) – 15/20/č

Dajanje daril za nezakonito posredovanje – uradno dejanje kot 
zakonski znak kaznivega dejanja – 33/24–27/sp

Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv 
(Luka Pust, Uroš Hočevar in Domen Neffat) – 35/6–9/č

Novi zakon o javnem naročanju (ZJN‑3) že novembra? (Blažka 
Vrsajković) – 41/30‑31/por

Enakopravna obravnava ponudnikov z vidika istovrstnosti kršitve 
(Milena Basta Trtnik) – 42‑43/12–14/č

Ali javnonaročniška zakonodaja spreminja obligacijska določila 
gradbene pogodbe? (Maja Potočnik) – 42‑43/15–17/č

Izključitvena klavzula v postopku oddaje javnega naročila v Italiji 
(Kim Sotlar) – 45‑46/37‑38/sp

Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (Patricij Maček) – 
47/28‑29/por

Minimalna plača delavcev pri izvajanju javnega naročila (Kim 
Sotlar) – 48/27‑28/sp

Dopustnost vložitve odškodninskega zahtevka na področju prava 
javnih naročil (Alenka Antloga) – 49‑50/34/sp

javna občila
Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v 

slovenskem kazenskem postopku (Katja Šugman Stubbs) – 
3‑4/II–VII/pril

In flagranti: Karikatura (Hinko Jenull) – 6/33/č
Žvižganje rakom (Matej Avbelj) – 9/13‑14/č
Odstranitev časopisnih člankov o obsodbi za kaznivo dejanje – 

14/21/mo
Skrita kamera kot dovoljena novinarska raziskovalna metoda? 

(Marjan Kos) – 15/27/sp
In flagranti: Gnostiki (Hinko Jenull) – 19/19/č
Po šestdesetih letih niti ena določba 7. člena ADP ni v celoti 

izpolnjena (Dejan Valentinčič) – 22/12‑13/č
Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak (Matevž Krivic) – 

22/14–16/č
Vse več tožb proti novinarjem (Anita Lulić) – 22/28/por
Ko dolžniki diskreditirajo upnike (Sandi Kodrič) – 23/18/č
Svoboda izražanja in anonimnost interneta – res nimata meja? 

(Nataša Pirc Musar) – 24‑25/3/uv
Še o (ne)izpolnjevanju 7. člena ADP (Angelika Hödl) – 24‑25/20/č
Medijsko in internetno zakonodajo spreminjati s tresočo roko 

(Polona Tepina) – 26/3/uv
Napoved težkih časov za anonimne forumaše (Igor Vuksanović) – 

26/22‑23/sp
Odgovor glede neizpolnjenosti 7. člena ADP na področju radijskih 

programov (Dejan Valentinčič) – 27/16/odm
Objava opozorila delavcu v medijih in na oglasni deski – 27/21/mo
Re ero: Cena znanja in akademska pomlad (Janja Hojnik) – 

28/19/č
Caveat webmaster in (samo)marginalizacija prava človekovih 

pravic v informacijski dobi (Boštjan Makarovič) – 29‑30/8‑9/č
Pravniki in novinarji (Šime Ivanjko) – 31‑32/43/č
Umiriti nihalo (Matjaž Ambrož) – 34/3/uv
Množična objava osebnih podatkov in svoboda izražanja na 

preizkušnji (Polona Tepina) – 34/27‑28/sp
Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 

Vlačić) – 42‑43/18‑19/č
Je ponudba kratkih videoposnetkov na spletišču časopisa 

avdiovizualna medijska storitev po pravu EU? (Zoran Skubic) – 
44/28‑29/sp

Informacija o prinčevem zunajzakonskem otroku je zadeva v 
splošnem javnem interesu (Lena Šutanovac) – 49‑50/32/sp

javna podjetja
Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti (Aleksij Mužina in 

Klemen Pohar) – 14/9‑10/č
Kaj (naj) počnemo z državo? (Aleš Ferčič) – 19/3/uv
Meje slovenske privatizacijske politike (Aleš Ferčič) –  

20‑21/II–VII/pril
Re ero: Privatizacija državnih podjetij v mreži prava EU (Janja 

Hojnik) – 22/19/č
Posredovanje osebnih podatkov fizičnih oseb javnemu podjetju – 

29‑30/33/mo
Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe – 

49‑50/27/mo

javna uprava
glej tudi šolstvo in zdravstvo
Urnik javnih uslužbencev (Irena Vovk) – 7‑8/31/mo
Strategija razvoja javne uprave brez strategije (Mirko Pečarič) – 

11‑12/15‑16/č
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Glagoli s se in si (Nataša Hribar) – 1/31/č
Pravna praznina (Nataša Skubic) – 1/32/č
Polstavki in vejica (Nataša Hribar) – 2/31/č
Inimicus et invidus vicinorum oculus (Janez Kranjc) – 2/32/č
Števnost in neštevnost samostalnikov (Nataša Hribar) – 3‑4/43/č
Pritožba (Nataša Skubic) – 3‑4/44/č
Kaj so dvoja vrata in kaj pomeni dvoje vrat? (Nataša Hribar) – 

5/31/č
Quam miserum est mortem cupere nec posse emori (Janez Kranjc) 

– 5/32/č
Številke (Nataša Hribar) – 6/31/č
Vabilo in poziv (Nataša Skubic) – 6/32/č
Zemljepisna imena (Nataša Hribar) – 7‑8/43/č
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere 

necessitas nulla est (Janez Kranjc) – 7‑8/44/č
Brez navideznosti in improvizacije (Branko Masleša) – 9/3/uv
Občina ali občina? (Nataša Hribar) – 9/31/č
Vročanje (Nataša Skubic) – 9/32/č
Slovenski dan na Sodišču EU: mar ga zmoremo podaljšati v 

prihodnost? (Marko Pavliha) – 10/3/uv
Oboj, oba, oboje in obojen (Nataša Hribar) – 10/33/č
Qui caret argento, frustra utitur argumento. Qui dare scit, non qui 

dicere, rhetor erit. (Janez Kranjc) – 10/34/č
Mera pravne odločitve (Marijan Pavčnik) – 11‑12/3/uv
Zemljepisna imena (Nataša Hribar) – 11‑12/45/č
Odgovornost (Nataša Skubic) – 11‑12/46/č
Izpridevniški priimki (Nataša Hribar) – 13/33/č
Ianua sed plena est percutienda manu (Janez Kranjc) – 13/34/č
Sklanjanje prevzetih imen (Nataša Hribar) – 14/33/č
Kaznivo dejanje (Nataša Skubic) – 14/34/č
Določna in nedoločna oblika pridevnika (Nataša Hribar) – 15/33/č
Non enim solum ipsa Fortuna caeca est sed eos etiam plerumque 

efficit caecos quos complexa est (Janez Kranjc) – 15/34/č
Čigavo je kaj? (Nataša Hribar) – 16‑17/45/č
Storilec kaznivega dejanja (Nataša Skubic) – 16‑17/46/č
Tokrat pa tuja imena (Nataša Hribar) – 18/33/č
Licet sapere sine pompa, sine invidia (Janez Kranjc) – 18/34/č
Vejica pred veznikom in (Nataša Hribar) – 19/33/č
Posredni storilec (Nataša Skubic) – 19/34/č
Z obrobja postave: Gozd, drevesa, piksli, misli in besede (Tomaž 

Pavčnik) – 20‑21/21/č
Prinesen ali prinešen? (Nataša Hribar) – 20‑21/45/č
De inimico ne loquaris male, sed cogites (Janez Kranjc) – 

20‑21/46/č
Po šestdesetih letih niti ena določba 7. člena ADP ni v celoti 

izpolnjena (Dejan Valentinčič) – 22/12‑13/č
Eden ali en? (Nataša Hribar) – 22/33/č
Sostorilec (Nataša Skubic) – 22/34/č
Ves ali cel? (Nataša Hribar) – 23/33/č
Contra verbosos noli contendere verbis: Sermo datur cunctis, 

animi sapientia paucis (Janez Kranjc) – 23/34/č
Še o (ne)izpolnjevanju 7. člena ADP (Angelika Hödl) – 24‑25/20/č
Kolektivna svojina (Nataša Hribar) – 24‑25/45/č
Napeljevalec in pomagač (Nataša Skubic) – 24‑25/46/č
Na Jošt ali na Jošta? (Nataša Hribar) – 26/33/č
Regio imperio duo sunto, iique a praeeundo iudicando consulendo 

praetores iudices consules appellamino (Janez Kranjc) – 
26/34/č

Odgovor glede neizpolnjenosti 7. člena ADP na področju radijskih 
programov (Dejan Valentinčič) – 27/16/odm

Predloga prek in preko (Nataša Hribar) – 27/33/č
Delo in zaposlitev (Nataša Skubic) – 27/34/č
Država dolžna poskrbeti za prevode nekaterih dokumentov – 

28/22/mo
Raba ali uporaba česa (Nataša Hribar) – 28/33/č
Successus ad perniciem multos devocat (Janez Kranjc) – 28/34/č
Plača (Nataša Skubic) – 29‑30/46/č
Dokup pokojninske dobe (Irena Vovk) – 29‑30/46/por
Kako stopnjujemo prislove (Nataša Hribar) – 31‑32/45/č
At uero scelerum in homines atque in deos inpietatum nulla 

expiatio est (Janez Kranjc) – 31‑32/46/č
Nepoznavanje dolžnosti povzročilo kršitev pravice do tolmača 

v znakovni jezik – 33/26‑27/mo
Sklanjanje prevzetih samostalnikov (Nataša Hribar) – 33/33/č
Plačilo za delo (Nataša Skubic) – 33/34/č
Predhodni test integracije je po pravu EU dopusten pogoj za 

združitev družine državljanov tretjih držav (Zoran Skubic) – 
34/25‑26/sp

Tuja imena in slovenske sklanjatve (Nataša Hribar) – 34/33/č

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč – 
davčna osnova – 15/22/sp

Plače sodnikov – 15/22/sp
Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK‑1 (Tomaž Mavri) – 

16‑17/11/č
Samodejno poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev 

– 16‑17/31/mo
Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, 2., posodobljena 

izdaja (Alenka Šelih) – 16‑17/44‑45/prik
Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 19/21/vo
ZUPJS (Irena Vovk) – 22/34/por
Začasno in občasno delo študentov (Nataša Belopavlovič) – 

23/19/vo
Financiranje občin – naloge občin se lahko določajo le z zakoni – 

26/19/sp
Ukinitev dela subvencije neprofitne najemnine: nerazumna poteza 

in nesorazmeren poseg (Mateja Apohal) – 35/12‑13/č
Varstveni dodatek in uveljavitev ZSVarPre – 35/21‑22/sp
Okoljske takse lokalnega pomena – 38/18/sp
Koper in Ankaran – financiranje občin – 38/18/sp
Vrednotenje koncesij in javnih spodbud v javno‑zasebnem 

partnerstvu (Dejan Podhraški) – 38/II–VIII/pril
Umetno ustvarjeni pogoji in ekstrapolacija (Matija Miklič) – 

44/29‑30/č
Nadomestno zaposlovanje učiteljev (sodelavka PP) – 47/19/vo
ZUJF‑D (Irena Vovk) – 47/34/por
Zakaj narodi propadajo (Igor Vuksanović) – 49‑50/42‑43/prik

javne koncesije
glej koncesije

javne službe
Pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem v povezavi 

z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih služb po EZ‑1 
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 1/6‑7/č

Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih 
služnosti do uveljavitve EZ‑1 (Nina Penhofer) – 3‑4/14–16/odm

Podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe 
na sekundarni ravni – načela transparentnosti, enakosti in 
nediskriminatornosti – 19/24–27/sp

Ključna vloga prava v liberalizaciji (Denis Baghrizabehi) – 
22/31‑32/por

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe (Klemen Pohar) 
– 24‑25/32‑33/sp

javni red in mir
Zalezovanje od tretje osebe v Sloveniji (Jasna Ribaš) – 34/15‑16/č
Drugi in bližnji v kazenski zakonodaji (Hinko Jenull) –  

36‑37/14–18/č
Sodna odločba sodišča druge države članice, ki je v nasprotju 

s pravom EU, ne pomeni kršitve javnega reda (Judita Dolžan) 
– 38/24‑25/sp

Klofuta za nesramnost (Lena Šutanovac) – 44/25‑26/sp
Neustavnost popolne prepovedi rekreativne uporabe marihuane 

(Luka Vlačić) – 49‑50/36/sp

javni shodi
Osebni podatki reševalcev iz vode za prijavo tekmovanja (Irena 

Vovk) – 3‑4/28‑29/mo
Problematika javnih prireditev – 7‑8/26‑27/mo
Demonstracije v Genovi leta 2001 – epilog (Lena Šutanovac) – 

19/30/sp
Odgovornost države za homofobne napade (Ana Pakiž) –  

28/27/sp
Težka mehanizacija kot sredstvo političnega prepričevanja (Igor 

Vuksanović) – 45‑46/33‑34/sp

javni uslužbenci
glej javna uprava

javno-zasebno partnerstvo
glej tudi koncesije
Pogodba o javno‑zasebnem partnerstvu (Maja Potočnik) – 

2/30‑31/prik
Objava pogodb (Irena Vovk) – 5/32/por
Vrednotenje koncesij in javnih spodbud v javno‑zasebnem 

partnerstvu (Dejan Podhraški) – 38/II–VIII/pril

jezik
glej tudi retorika
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Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja – 
18/22–24/sp

Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne 
obsodbe (Saša Kmet) – 20‑21/17–20/č

Prosta presoja dokazov in prepoved dokaznih pravil pri 
korupcijskih deliktih (Andrej Ferlinc) – 22/16–18/č

Sporazum o priznanju krivde – nadomestitev izvršitve zaporne 
kazni z delom v splošno korist – 24‑25/30–32/sp

Sofisticirano izmikanje bistvu problema – in spoznanju storjene 
napake (Matevž Krivic) – 27/13–15/odm

Vidik odgovornosti (do) izvajalcev zdravstvene nege (Barbara 
Nerat in Rosanda Vujica Beharić) – 28/12–14/č

Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu 
– 28/21–23/sp

Za ožjo opredelitev kaznivih dejanj zoper delovno razmerje (Alenka 
Mordej) – 28/VI–VIII/pril

Pozitivne obveznosti države in neprištevni storilci kaznivih dejanj 
(Igor Vuksanović) – 29‑30/15–17/č

Namerno zavajanje – ali res nerazumevanje? (Matevž Krivic) – 
29‑30/17‑18/odm

Davčna zatajitev po noveli KZ‑1C (Liljana Selinšek) – 33/II–VII/pril
Dajanje daril za nezakonito posredovanje – uradno dejanje kot 

zakonski znak kaznivega dejanja – 33/24–27/sp
Zalezovanje od tretje osebe v Sloveniji (Jasna Ribaš) – 34/15‑16/č
Maščevalna pornografija (Luka Vlačić) – 35/15‑16/č
Drugi in bližnji v kazenski zakonodaji (Hinko Jenull) –  

36‑37/14–18/č
Zastaranje in narava postopka nove razsoje po razveljavitvi 

pravnomočne sodbe (Leon Recek) – 36‑37/18–20/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih 

sredstev (Miha Šercer) – 38/17/vo
Stvarni obseg začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem 

premoženjske koristi (Nina Židanik) – 39‑40/19–21/č
Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 

Vlačić) – 42‑43/18‑19/č
Neustavnost 243. člena Kazenskega zakonika (zloraba notranje 

informacije)? (Blaž Kovačič Mlinar) – 44/17‑18/č
O usklajenosti sistema kaznovalnega prava (Zvonko Fišer) – 

49‑50/6–9/č
Halo, zakonodajalec? Tukaj razburkani ocean kazenskih pravnikov 

(Nika Skvarča) – 49‑50/39‑40/por

kazensko pravo
glej tudi kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, 

kaznovalno pravo, kriminologija, mednarodno kazensko pravo 
in Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča

Za ustvarjalnost in iznajdljivost v tožilstvu (Zvonko Fišer) – 1/3/uv
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (III.) (Marko Stupica) 

– 1/15/č
Identiteta policista pod krinko pred pravico do poštenega sojenja 

(Sandra Bitenc) – 3‑4/33‑34/sp
Dolge lovke farmacevtskega kriminala (Alenka Mordej) – 5/28/por
Preveč (ne)hotenih nesporazumov in »mimogovorov« (Matevž 

Krivic) – 6/15‑16/odm
Odvzem nepremičnine, pridobljene iz izkupička preprodaje 

prepovedanih drog, je zakonit (Marina Markežič) – 6/22‑23/sp
Žvižganje rakom (Matej Avbelj) – 9/13‑14/č
Preslepitve na meji in onkraj pregona (Zoran Kanduč) –  

9/30‑31/prik
Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega 

upravljanja v Sloveniji (Andrijana Bergant in Jerica Jančar) – 
11‑12/14/č

Retroaktivna uporaba zakona pri nadaljevanem kaznivem dejanju 
(Matic Kumer) – 13/24/sp

Kako kazenska sodišča po svetu uporabljajo možgane (Miha 
Hafner) – 14/13‑14/č

Governance of the Illegal Trade in E‑Waste and Tropical Timber 
– Case Studies on Transnational Environmental Crime (Irena 
Vovk) – 14/32/prik

Slovenija je ratificirala Konvencijo o preprečevanju nasilja nad 
ženskami (Jasna Murgel) – 15/16‑17/č

Skrita kamera kot dovoljena novinarska raziskovalna metoda? 
(Marjan Kos) – 15/27/sp

Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja – 
18/22–24/sp

Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja 
zaporne kazni – 18/23/mo

Treba je upoštevati vse okoliščine prestajanja kazni (Matej Cerar) 
– 18/24/sp

Zadeva Patria: kontekst brez prava (Matej Avbelj) – 19/II–VIII/pril

Carpe diem, quam minimum credula postero (Janez Kranjc) – 
34/34/č

Slovnični ali naravni spol? (Nataša Hribar) – 35/33/č
Najem (Nataša Skubic) – 35/34/č
Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in 

Ustavnega sodišča RS (Ana Oštir, Rebeka Reven in Primož 
Gorkič) – 36‑37/II–VIII/pril

Namenilnik in nedoločnik (Nataša Hribar) – 36‑37/45/č
Unus dies hominum eruditorum plus patet quam inperitis 

longissima aetas (Janez Kranjc) – 36‑37/46/č
So omrežja družbena ali družabna? (Nataša Hribar) – 38/33/č
Zunajzakonska skupnost (Nataša Skubic) – 38/34/č
Je nekaj treba ali potrebno? (Nataša Hribar) – 39‑40/45/č
Aliquando enim et vivere fortiter facere est (Janez Kranjc) – 

39‑40/46/č
Spet nekaj besed o vejici (Nataša Hribar) – 41/33/č
Sorodstvo in svaštvo (Nataša Skubic) – 41/34/č
Večbesedni vezniki (Nataša Hribar) – 42‑43/45/č
Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua (Janez 

Kranjc) – 42‑43/46/č
Velika začetnica v pogodbah (Nataša Hribar) – 44/33/č
Skrbništvo (Nataša Skubic) – 44/34/č
Obvezna uporaba standardnega obrazca glede pravice do 

zavrnitve sprejema pisanja po Uredbi o vročanju (Judita 
Dolžan) – 45‑46/36‑37/sp

Sklanjanje števnikov (Nataša Hribar) – 45‑46/45/č
Commoda naturae nullo tibi tempore deerunt, Si contentus eo 

fueris, quod postulat usus (Janez Kranjc) – 45‑46/46/č
O priimkih (Nataša Hribar) – 47/33/č
Zemljiška knjiga (Nataša Skubic) – 47/34/č
Spet o veznikih in vejici (Nataša Hribar) – 48/33/č
Qualis ratio est, tales et actiones sunt (Janez Kranjc) – 48/34/č
Živost in navezovalni tožilnik (Nataša Hribar) – 49‑50/45/č
Legal in lawful (Nataša Skubic) – 49‑50/46/č

K
kapital

Dostopnost kapitala (Matej Tomažin) – 6/34/č
Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem 

pretoku kapitala (Primož Mikolič) – 16‑17/6–9/č
Spremenjena vloga Družbe za upravljanje terjatev bank (Peter 

Merc) – 19/6‑7/č
ZPre‑1G – poskus zagotovitve belih vitezov za slovenske ciljne 

družbe? (Nataša Samec) – 20‑21/3/uv
Tretje četrtletje (Matej Tomažin) – 42‑43/26/č

kazenske sankcije
glej kaznovalno pravo

kazenski postopek
glej kazensko procesno pravo

kazensko materialno pravo
glej tudi mobing
Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje 

poslanskega mandata (Ljubo Bavcon) – 2/14–16/č
Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata (Matevž Krivic) 

– 3‑4/19‑20/odm
Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata (Dragan 

Petrovec) – 5/14‑15/odm
Tudi Slovenija bo zaradi ISIL morala spremeniti kazensko 

zakonodajo (Matjaž Šaloven) – 6/13‑14/č
Sostorilstvo in udeležba v kazenskem pravu (Damijan Florjančič) – 

6/30‑31/prik
Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja – primerno orodje za 

preprečevanje spolnih zlorab otrok? (Nika Skvarča) –  
10/II–VIII/pril

Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme 
pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev? (Jernej 
Rovšek) – 11‑12/6–8/č

Stek kaznivih dejanj – izrek enotne kazni – 11‑12/32–34/sp
Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ‑1C (Ciril Keršmanc in 

Liljana Selinšek) – 13/II–VI/pril
Odstranitev časopisnih člankov o obsodbi za kaznivo dejanje – 

14/21/mo
Zanke slovenske inkriminacije opustitve ovadbe kaznivega dejanja 

ali storilca (Damjan Korošec) – 16‑17/15–18/č
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Hišna preiskava (brez odredbe) in zaseg predmetov – prepoved 
reformatio in peius – in dubio pro reo – 24‑25/26‑27/sp

Sporazum o priznanju krivde – nadomestitev izvršitve zaporne 
kazni z delom v splošno korist – 24‑25/30–32/sp

Slovenija obsojena zaradi kršitve prepovedi mučenja in pravice do 
zasebnega življenja (Matic Kumer) – 24‑25/33‑34/sp

Pomanjkljiva ureditev odvzema brisa ustne sluznice in analize DNK 
po ZKP (Miha Šošić) – 26/8‑9/č

Tri leta pogajanj (Mojca M. Plesničar) – 26/30‑31/por
Sofisticirano izmikanje bistvu problema – in spoznanju storjene 

napake (Matevž Krivic) – 27/13–15/odm
Vidik odgovornosti (do) izvajalcev zdravstvene nege (Barbara 

Nerat in Rosanda Vujica Beharić) – 28/12–14/č
Hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – denarno 

povračilo namesto reintegracije – 28/23–25/sp
Izločitev dokazov v kazenskem postopku (primerjalnopravni 

pregled) (Liljana Selinšek) – 28/II–VI/pril
Pravica do zasebnosti v postopkih državnotožilskega odločanja – 

31‑32/28‑29/mo
Obseg zožitve pritožbenih razlogov zoper sodbo, izrečeno na 

podlagi sprejetega priznanja krivde (Leon Recek) –  
33/11–14/č

Osebni podatki priče v kazenskem postopku na sodišču – 
34/22‑23/mo

Drugi in bližnji v kazenski zakonodaji (Hinko Jenull) –  
36‑37/14–18/č

Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in 
Ustavnega sodišča RS (Ana Oštir, Rebeka Reven in Primož 
Gorkič) – 36‑37/II–VIII/pril

Pripor – begosumnost – ponovitvena nevarnost – pravica do 
nepristranskega sojenja – 36‑37/32–34/sp

Esej o usodi resnice (dejanskega stanja) v kazenskem postopku 
(Ljubo Bavcon) – 39‑40/16–19/č

Stvarni obseg začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi (Nina Židanik) – 39‑40/19–21/č

Še o preiskavi odvetniške pisarne in elektronskih naprav (Lena 
Šutanovac) – 39‑40/34‑35/sp

Uveljavitev novele ZGD‑1I (Irena Vovk) – 41/14/por
Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za 

potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države 
(Barbara Zobec) – 44/II–VIII/pril

Zagovornikova odpoved obtoženčevi pravici do zbornega sojenja 
(Saša Kmet) – 48/15‑16/č

Halo, zakonodajalec? Tukaj razburkani ocean kazenskih pravnikov 
(Nika Skvarča) – 49‑50/39‑40/por

kaznovalno pravo
glej tudi globe in smrtna kazen
Razveljavitev ureditve uklonilnega zapora – 1/18/sp
Neodvisnost preiskovalnega organa pri zatrjevanju mučenja (Lena 

Šutanovac) – 5/23/sp
Rekordne globe bankam zaradi manipulacije na deviznih trgih 

(Mitja Stefancic) – 7‑8/14‑15/č
Uklonilni zapor – kako naprej? (Zinka Strašek) – 10/6–8/č
Trajanje in podaljšanje pripora v postopku za izročitev – 10/25/mo
Uklonilni zapor – prenagljeno olajšanje (Dragan Petrovec) – 

11‑12/18‑19/odm
Stek kaznivih dejanj – izrek enotne kazni – 11‑12/32–34/sp
Zoper sklep o popravi pomot ni pritožbe – 11‑12/35/mo
Odstranitev časopisnih člankov o obsodbi za kaznivo dejanje – 

14/21/mo
Sodišče o odstopu vlog pripornika pristojnemu organu ni obvestilo 

tudi vlagatelja – 14/22‑23/mo
Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora – 

14/23/mo
Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o 

njenem odstopu sodišču? (Ivan Šelih) – 16‑17/9‑10/č
Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja 

zaporne kazni – 18/23/mo
Treba je upoštevati vse okoliščine prestajanja kazni (Matej Cerar) 

– 18/24/sp
Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 18/27‑28/sp
Osebni dokazi – verbalne izjave kot pot k materialni resnici? (Nika 

Skvarča) – 18/31/por
Opis prekrška v odločbi o prekršku – prepoved reformatio in peius 

– 19/22‑23/sp
Je varstvo konkurence ujeto med upravni in prekrškovni postopek? 

(Klemen Valter) – 20‑21/6‑7/č
Nepravilnosti v postopku obravnave prekrška – 20‑21/30‑31/mo

Pomilostitveni postopek – hitri postopek? (Nataša Brenk) – 
20‑21/14–16/č

Za pomoto se je treba (vsaj) opravičiti – 20‑21/31/mo
Pravica do pomoči zagovornika v začetnih fazah kazenskega 

postopka (Marjan Kos) – 20‑21/32‑33/sp
Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak (Matevž Krivic) – 

22/14–16/č
Je še mogoče razmejevanje med smrtno kaznijo in dosmrtnim 

zaporom? (Nika Skvarča) – 22/22/sp
Vse več tožb proti novinarjem (Anita Lulić) – 22/28/por
Lex Bavčar – pomisleki k neživljenjski rešitvi v predlogu novele 

ZIKS‑1F (Hinko Jenull) – 23/8–10/č
Izkoriščanje delavcev (Irena Vovk) – 23/34/por
Izmeri daljo in nebeško stran – Četrt stoletja slovenske državnosti: 

anamneza, diagnoza, prognoza (Boštjan M. Zupančič) – 
24‑25/6‑7/č

Občasne dnevniške glose (Marijan Pavčnik) – 24‑25/41‑42/zap
Nadgradnja načela zakonitosti v ustavnosodni presoji (Tea Melart) 

– 26/10–12/č
In flagranti: Dost mamo (Hinko Jenull) – 26/17/č
Victimology (Irena Vovk) – 27/32/prik
Ko se pred sodiščem znajde porota (Marjan Kos) – 28/26/sp
Enakost pri zagotavljanju socialnih dajatev pridržanim osebam 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/35‑36/sp
Odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna 

vozila – delež soodgovornosti – 31‑32/34‑35/sp
Umiriti nihalo (Matjaž Ambrož) – 34/3/uv
Nasilje pod masko (Zoran Kanduč) – 34/32‑33/prik
Domneva nedolžnosti (Lena Šutanovac) – 36‑37/36/sp
Kriminologija (Hinko Jenull) – 36‑37/44‑45/prik
Zastaranje davčnih goljufij po pravu EU – nedopustno? (Zoran 

Skubic) – 38/23‑24/sp
Esej o usodi resnice (dejanskega stanja) v kazenskem postopku 

(Ljubo Bavcon) – 39‑40/16–19/č
In flagranti: Big game fishing (Hinko Jenull) – 39‑40/25/č
Armenski genocid – zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž? 

(Marjan Kos) – 44/26‑27/sp
Kazen ali preventivni ukrep? (Ana Pakiž) – 45‑46/35/sp
Sodobne rešitve pri pregonu spolne kriminalitete nad otroki (Mojca 

M. Plesničar in Anton Toni Klančnik) – 47/11–14/č
Neodzivanje državnega tožilstva – 47/21/mo
O usklajenosti sistema kaznovalnega prava (Zvonko Fišer) – 

49‑50/6–9/č
Dodelitev brezplačne pravne pomoči v kazenskem postopku – 

49‑50/26–30/sp
Procesne pravice v boju proti terorizmu (Alenka Antloga) – 

49‑50/30‑31/sp
Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy 

(Irena Vovk) – 49‑50/44/prik

kazensko procesno pravo
Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v 

slovenskem kazenskem postopku (Katja Šugman Stubbs) – 
3‑4/II–VII/pril

Javna pritožbena seja (Luka Vavken) – 7‑8/15–17/č
Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja – primerno orodje za 

preprečevanje spolnih zlorab otrok? (Nika Skvarča) –  
10/II–VIII/pril

Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme 
pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev? (Jernej 
Rovšek) – 11‑12/6–8/č

Varstvo in meje odvetniške poklicne tajnosti v kazenskem 
postopku (Primož Gorkič) – 11‑12/20–24/č

Nezadosten standard obrazloženosti pri odrejanju prikritih 
preiskovalnih ukrepov (Klavdija Štarkel) – 11‑12/37‑38/sp

Preiskava odvetniške pisarne (Aleš Velkaverh) – 11‑12/38/sp
Spletni smerokaz: Obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj 

(Irena Vovk) – 15/38/prik
Ugotavljanje olajševalnih in obteževalnih okoliščin v primeru 

sprejetega priznanja krivde in obseg sodbenih razlogov (Leon 
Recek) – 16‑17/II–VII/pril

Vezanost pravdnega sodišča na pravnomočen sklep o izreku 
vzgojnega ukrepa mladoletniku – 16‑17/28–30/sp

Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne 
obsodbe (Saša Kmet) – 20‑21/17–20/č

Pravna narava sklepa o sprejemu priznanja krivde (Primož Gorkič) 
– 23/12‑13/č

Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – predobravnavni narok 
– 23/20‑21/sp



Kpravna praksa – stvarno kazalo 2015

23

koncesije
Objava pogodb (Irena Vovk) – 5/32/por
Podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe 

na sekundarni ravni – načela transparentnosti, enakosti in 
nediskriminatornosti – 19/24–27/sp

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe (Klemen Pohar) 
– 24‑25/32‑33/sp

Vrednotenje koncesij in javnih spodbud v javno‑zasebnem 
partnerstvu (Dejan Podhraški) – 38/II–VIII/pril

konkurenčno pravo
Pristojnost, položaj in zmožnosti konkurenčnopravnih organov 

(Janja Čevriz) – 1/20‑21/sp
Novela Zakona o kmetijstvu: plačilni roki za živila, varuh in 

nedovoljena ravnanja (Andrej Hafner) – 10/11‑12/č
Litigation And Arbitration In EU Competition Law (Irena Vovk): – 

11‑12/44/prik 
Joint Research and Development under US Antitrust and EU 

Competition Law (Irena Vovk) – 15/32/prik
Finančni fair play – kako dolgo še? (Matija Kočevar) – 18/15–17/č
Je varstvo konkurence ujeto med upravni in prekrškovni postopek? 

(Klemen Valter) – 20‑21/6‑7/č
Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in 

kršitev pravice do zasebnosti (Janja Čevriz) – 22/23‑24/sp
Forum uveljavljanja odškodninske odgovornosti nezakonitih 

kartelov po Uredbi Bruselj I (Zoran Skubic) – 22/24‑25/sp
Ključna vloga prava v liberalizaciji (Denis Baghrizabehi) – 

22/31‑32/por
ZPOmK‑1F (Irena Vovk) – 26/34/por
Preiskava sektorja elektronskega trgovanja (Janja Čevriz) – 

27/11‑12/č
Razdiralni poslovni model »malo denarja, malo muzike« (Sandi 

Kodrič) – 27/18/č
Varstvo konkurence – omejevalni sporazum – usklajeno določanje 

cen zdravil – 29‑30/27–30/sp
Ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji – varstvo 

potrošnikov – 29‑30/32–34/sp
O čem bi DKOM smela in morala ponovno odločati? (Nenad 

Mrdaković) – 31‑32/8‑9/č
Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv 

(Luka Pust, Uroš Hočevar in Domen Neffat) – 35/6–9/č
Izmenjava informacij v okviru sindiciranih posojil (Lea Vatovec) – 

45‑46/10–12/č
Izrek in obrazložitev odločbe o prekršku (Liljana Selinšek) –  

45‑46/II–VI/pril
Minimalna plača delavcev pri izvajanju javnega naročila (Kim 

Sotlar) – 48/27‑28/sp

korupcija
glej tudi Komisija za preprečevanje korupcije
Ministrovih sto dni (Irena Vovk) – 1/32/por
Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ‑1C (Ciril Keršmanc in 

Liljana Selinšek) – 13/II–VI/pril
Protikorupcijska (Hinko Jenull) – 16‑17/3/uv
Prvi, a s slabim rezultatom (Irena Vovk) – 16‑17/46/por
Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja – 

18/22–24/sp
Zadeva Patria: kontekst brez prava (Matej Avbelj) – 19/II–VIII/pril
Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak (Matevž Krivic) – 

22/14–16/č
Prosta presoja dokazov in prepoved dokaznih pravil pri 

korupcijskih deliktih (Andrej Ferlinc) – 22/16–18/č
Izmeri daljo in nebeško stran – Četrt stoletja slovenske državnosti: 

anamneza, diagnoza, prognoza (Boštjan M. Zupančič) – 
24‑25/6‑7/č

Sofisticirano izmikanje bistvu problema – in spoznanju storjene 
napake (Matevž Krivic) – 27/13–15/odm

Omejitve in dolžnosti učiteljev v zvezi s sprejemanjem daril 
(sodelavka PP) – 27/19/vo

Zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi ne krši 
človekovih pravic (Lena Šutanovac) – 31‑32/38‑39/sp

Konvencijski okvir in orodja Mednarodne trgovinske zbornice proti 
korupciji (Andrej Friedl) – 39‑40/II–VII/pril

Obveščanje prosilcev za zaščito pri Komisiji za preprečevanje 
korupcije – 49‑50/29/sp

Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy 
(Irena Vovk) – 49‑50/44/prik

kredit
glej posojila

Božično drevesce kot prispodoba slovenskega prekrškovnega 
prava (Nika Skvarča) – 20‑21/39‑40/por

Je še mogoče razmejevanje med smrtno kaznijo in dosmrtnim 
zaporom? (Nika Skvarča) – 22/22/sp

Lex Bavčar – pomisleki k neživljenjski rešitvi v predlogu novele 
ZIKS‑1F (Hinko Jenull) – 23/8–10/č

Sporazum o priznanju krivde – nadomestitev izvršitve zaporne 
kazni z delom v splošno korist – 24‑25/30–32/sp

Zapornik invalid je primarno invalid (Lena Šutanovac) – 27/26/sp
Izterjava sankcij za prekršek lahko traja tudi deset let –  

31‑32/29/mo
Zalezovanje od tretje osebe v Sloveniji (Jasna Ribaš) – 34/15‑16/č
Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 

(Stanko Čokelc in Ana Križman) – 34/II–VIII/pril
Probacijska služba (Irena Vovk) – 34/34/por
Probacija – socialni multipraktik? (Dragan Petrovec) – 36‑37/3/uv
Drugi in bližnji v kazenski zakonodaji (Hinko Jenull) –  

36‑37/14–18/č
Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno – Zaposlovanje na 

črno – 36‑37/II–IV/erar
Prioritete pravosodja (Irena Vovk) – 36‑37/46/por
Odgovornost pravne osebe za prekršek – ekskulpacijski razlogi – 

42‑43/30–34/sp
Izrek in obrazložitev odločbe o prekršku (Liljana Selinšek) –  

45‑46/II–VI/pril
Zakon o davčnem postopku – Samoprijava – 47/I–IV/erar
(Ne)odgovornost države za samomor zapornika (Ana Pakiž) – 

48/25‑26/sp
Prepoved ponižujočega ravnanja in pravica do zasebnega življenja 

– kako bi ju prikazal Venn? (Jaka Kukavica) – 48/26/sp
O usklajenosti sistema kaznovalnega prava (Zvonko Fišer) – 

49‑50/6–9/č

kmetijstvo in gozdarstvo
Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in 

kmete – 7‑8/I‑II/erar
Novela Zakona o kmetijstvu: plačilni roki za živila, varuh in 

nedovoljena ravnanja (Andrej Hafner) – 10/11‑12/č
Dostop do podatkov iz aplikacije – 11‑12/32‑33/mo
Problematika knjigovodstva na kmetijah – upoštevanje subvencij 

za preteklo leto – 13/II–III/erar
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (1.) (Andrej Hafner) – 

19/15–17/č
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (2.) (Andrej Hafner) – 

20‑21/12‑13/č
Ko maslo ni »maslo« po pravu EU (Zoran Skubic) – 24‑25/36‑37/sp
Možnosti, ki jih imajo kmečka gospodinjstva po uveljavitvi novele 

Zakona o dohodnini ZDoh‑2P – 31‑32/I‑II/erar
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – 

31‑32/II–IV/erar
Samozaposleni kmetje ne morejo ustanoviti sindikata (Ana Pakiž) 

– 33/30/sp
Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – 

34/I–IV/erar
Zaščitena kmetija z vidika upravnega postopka (Aleksander 

Vojičić) – 36‑37/21–24/č
Vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske 

in gozdarske mehanizacije – upoštevanje podatkov o vrsti 
dejanske rabe – 41/III‑IV/erar

Umetno ustvarjeni pogoji in ekstrapolacija (Matija Miklič) – 
44/29‑30/č

Težka mehanizacija kot sredstvo političnega prepričevanja (Igor 
Vuksanović) – 45‑46/33‑34/sp

knjige
glej literatura

kohezijski skladi
Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih 

projektih s poudarkom na sodni praksi EU (Breda Mulec) –  
27/II–VII/pril

Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU (Maja Prebil) – 28/32‑33/prik

Komisija za preprečevanje korupcije
Spletni smerokaz: Supervizor (Irena Vovk) – 5/38/prik
Protikorupcijska (Hinko Jenull) – 16‑17/3/uv
Obveščanje prosilcev za zaščito pri Komisiji za preprečevanje 

korupcije – 49‑50/29/sp
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letni dopust
Neusklajena sodna praksa glede odmere letnega dopusta in 

regresa (Vesna Fašink) – 7‑8/10‑11/č
Je sodna praksa glede odmere letnega dopusta in regresa res 

neusklajena? (Samo Puppis) – 9/17/odm
Prenos letnega dopusta (Nana Weber) – 9/18/vo
Osebne okoliščine pri odmeri letnega dopusta (Miha Šercer) – 

10/21/vo
Neizrabljen dopust iz lanskega leta (Miha Šercer) – 11‑12/28/vo
Vračilo sorazmernega dela regresa po prenehanju delovnega 

razmerja (Miha Šercer) – 13/19/vo
Izraba letnega dopusta (Nana Weber) – 13/19‑20/vo
Izraba starega letnega dopusta (Miha Šercer) – 19/21/vo
Kako odmeriti letni dopust delavki, ki dela s krajšim delovnim 

časom (Nataša Belopavlovič) – 20‑21/25/vo
Izplačilo regresa delavcem, ki delajo s polovičnim delovnim časom 

(Miha Šercer) – 23/197vo
Izraba in prenos letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) – 26/19/vo
Izraba dopusta po dnevih (Miha Šercer) – 29‑30/23/vo
Odločba o letnem dopustu (Nana Weber) – 29‑30/23/vo
Krajši delovni čas (Nana Weber) – 31‑32/27/vo
Dopust brez odobritve nadrejenega (Miha Šercer) – 33/21‑22/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi med napotitvijo na čakanje na delo 

(Luka Žnidarič) – 34/9‑10/č

literatura
glej tudi doktorati
za seznam knjig domačih avtorjev glej str. 49 za seznam knjig 

tujih avtorjev glej str. 50
Splošna teorija prava in marksizem (Albin Igličar) – 1/30‑31/prik
The EEA and the EFTA – Court Decentred Integration (Irena Vovk) 

– 1/30/prik
Rethinking International Law and Justice (Irena Vovk) – 1/30/prik
Pogodba o javno‑zasebnem partnerstvu (Maja Potočnik) – 

2/30‑31/prik
Process and Procedure in EU Administration (Irena Vovk) –  

2/30/prik
Constitutional Sunsets And Experimental Legislation – A 

Comparative Perspective (Irena Vovk) – 2/30/prik
Promoting Peace Through International Law (Irena Vovk) –  

2/30/prik
Priložnost za premislek o sistemu obravnavanja otrok s posebnimi 

potrebami (Alenka Šelih) – 3‑4/3/uv
Zbornik znanstvenih razprav 2014 (Nika Skvarča) – 3‑4/42‑43/prik
Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij (Nana Weber) – 

5/30‑31/prik
The War on Terror and the Laws of War: A Military Perspective 

(Irena Vovk) – 5/30/prik
The Good Lawyer – A Student Guide to Law and Ethics (Irena 

Vovk) – 5/30/prik
Sostorilstvo in udeležba v kazenskem pravu (Damijan Florjančič) – 

6/30‑31/prik
Moje zgodbe (Alenka Košorok Humar) – 7‑8/42‑43/prik
The International Law of Youth Rights (Irena Vovk) – 7‑8/42/prik
Language and Culture in EU Law – Multidisciplinary Perspectives 

(Irena Vovk) – 7‑8/42/prik
Commentary on the TEU/TFEU (Irena Vovk) – 7‑8/42/prik
Preslepitve na meji in onkraj pregona (Zoran Kanduč) –  

9/30‑31/prik
Proceedings before the European Patent Office – A Practical 

Guide to Success in Opposition and Appeal (Irena Vovk) – 
9/30/prik

Podjetniško premoženje zakoncev (Nana Weber) – 10/32‑33/prik
Institutional and Policy Change in the European Parliament: 

Deciding on Freedom, Security and Justice (Irena Vovk) – 
10/32/č

EU Counter‑Terrorism Law – Pre‑Emption and the Rule of Law 
(Irena Vovk) – 10/32/č

Veliki komentar ZGD‑1 (Vida Mayr) – 11‑12/43–45/prik
20 let delovanja Varuha človekovih pravic (Irena Vovk) –  

11‑12/43/prik
Litigation And Arbitration In EU Competition Law (Irena Vovk): – 

11‑12/44/prik 
Promoting Peace Through International Law (Irena Vovk) – 

11‑12/44/prik
Nižji DDV za e‑knjige po pravu EU ni dopusten (Zoran Skubic) – 

13/25/sp
Diplomatski praktikum: menedžment v diplomaciji (Natali Gak) – 

13/32‑33/prik
Europe's Justice Deficit? (Irena Vovk) – 13/32/prik

kriminologija
Preslepitve na meji in onkraj pregona (Zoran Kanduč) –  

9/30‑31/prik
Nasilje pod masko (Zoran Kanduč) – 34/32‑33/prik
Kriminologija (Hinko Jenull) – 36‑37/44‑45/prik
Halo, zakonodajalec? Tukaj razburkani ocean kazenskih pravnikov 

(Nika Skvarča) – 49‑50/39‑40/por

kultura
Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora – 

14/23/mo
Obdavčenje umetnikov in športnikov – 26/IV/erar
Miksanje glasbe ter varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev 

fonogramov (Žiga Rejc in Katja Artnak) – 49‑50/16‑17/č

kulturna dediščina
Zavrnitev izplačila nadomestila za padec vrednosti nepremičnine 

zaradi gradnje avtoceste (Lena Šutanovac) – 29‑30/36/sp

L
lastninska pravica

glej tudi zemljiška knjiga
Meje dopustnosti preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih lahko 

država članica še naloži lastniku onesnaženih nepremičnin 
(Zoran Skubic) – 14/24‑25/sp

Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (1.) (Andrej Hafner) – 
19/15–17/č

Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 19/22/sp
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (2.) (Andrej Hafner) – 

20‑21/12‑13/č
Posebnosti pri evidentiranju stavb in pripadajočih zemljišč 

(Marijana Vugrin) – 23/10‑11/č
Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 

(Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur) – 23/II–VII/pril
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

24‑25/25/sp
Vknjižba etažne lastnine v primeru prenehanja investitorja (Anita 

Napotnik) – 28/18/vo
Vloga občinskih inšpekcijsko‑redarskih služb v problematiki 

neurejenih občinskih cest (Tomaž Kuralt) – 29‑30/10–12/č
Zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi ne krši 

človekovih pravic (Lena Šutanovac) – 31‑32/38‑39/sp
Kaj sporoča avstrijsko ustavno sodišče v zadevi Hypo Alpe Adria 

Bank (Jaka Cepec) – 35/28–30/sp
Problemi pri uporabi 298.a člena ZFPPIPP v praksi (Jaka Lavrič) – 

38/8‑9/č
Pogodba o dosmrtnem preživljanju – zaupnost in osebnostnost 

razmerja – načelo enake vrednosti dajatev – 38/19–22/sp
Prednost pri poplačilu – poseg v ustavno varovane pravice 

hipotekarnih upnikov – 41/21‑22/sp
Prazno stanovanje in stroški (Anita Napotnik) – 45‑46/27/vo
Priposestvovanje služnosti v javno korist – 48/21–24/sp

latinščina
glej jezik

Latvija
Latvija uspela z obsodbo genocida (Matic Kumer) – 2/26‑27/sp
Ponižujoče ravnanje po nezakonitem odvzemu tkiva (Klavdija 

Štarkel) – 10/27/sp

leposlovje
Predpraznični dnevnik (Marijan Pavčnik) – 1/28‑29/zap
Moje zgodbe (Alenka Košorok Humar) – 7‑8/42‑43/prik
Nižji DDV za e‑knjige po pravu EU ni dopusten (Zoran Skubic) – 

13/25/sp
Občasni dnevniški zapiski (Marijan Pavčnik) – 13/30‑31/zap
Zloraba pravice do svobode literarnega izražanja (Marjan Kos) – 

16‑17/39/sp
Občasne dnevniške glose (Marijan Pavčnik) – 24‑25/41‑42/zap
Listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 34/30‑31/zap
Konec. Znova (Matija Žgur) – 26/32‑33/prik
Ali je združena Evropa velika iluzija? (Igor Vuksanović) –  

44/32‑33/prik
Listi iz oktobrskega in novembrskega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

47/30–32/zap
Zakaj narodi propadajo (Igor Vuksanović) – 49‑50/42‑43/prik
Sto sodnijskih (Igor Karlovšek) – 49‑50/44‑45/prik
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Marriage Rites and Rights (Irena Vovk) – 36‑37/44/prik
Septembrski listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

38/30‑31/zap
Učinkovito sodno varstvo v pravu EU (Matej Avbelj) –  

38/32‑33/prik
Corporate Finance Law – Principles and Policy (Irena Vovk) – 

38/32/prik
The European Convention on Human Rights – A Commentary 

(Irena Vovk) – 38/32/prik
Pravnik v bazi HeinOnline (Boštjan Koritnik) – 39‑40/43/por
Čista teorija prava kot izziv (Aleš Novak) – 39‑40/44‑45/prik
Spletni smerokaz: GV Založba (Irena Vovk) – 39‑40/50/prik
Uporaba mednarodnega prava s strani sodišč v Jugovzhodni 

Evropi (Matjaž Tratnik) – 41/32‑33/prik
Nationalism and Globalisation (Irena Vovk) – 41/32/prik
Migrants and Rights (Irena Vovk) – 41/32/prik
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD‑1) z novelo ZGD‑1I ter 

uvodnimi pojasnili (Peter Podgorelec) – 42‑43/44‑45/prik
Pohod »libertarnega paternalizma« (Sandi Kodrič) – 44/20/č
Ali je združena Evropa velika iluzija? (Igor Vuksanović) –  

44/32‑33/prik
Priročnik za poučevanje o zasebnosti (Irena Vovk) – 44/32/prik
Država se je postavila na mesto DUTB (Boštjan Koritnik) – 

45‑46/42‑43/prik
Pogodbena svoboda v avtorskem pravu (Natali Gak) – 

45‑46/44‑45/prik
Praktikum za Uvod v civilno pravo (Irena Vovk) – 45‑46/44/prik
Med pravom in pravičnostjo (Nika Skvarča) – 47/32‑33/prik
Vpliv evropskega prava na sodnike nove Evrope (Vesna Bergant 

Rakočević) – 48/31‑33/prik
Networking the Rule of Law – How Change Agents Reshape 

Judicial Governance in the EU (Irena Vovk) – 48/32/prik
Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws (Irena Vovk) 

– 48/32/prik
Roparske revije v znanosti (Janja Hojnik) – 49‑50/II–VIII/pril
Zakaj narodi propadajo (Igor Vuksanović) – 49‑50/42‑43/prik
Sto sodnijskih (Igor Karlovšek) – 49‑50/44‑45/prik
Legal Education in the Global Context – Opportunities and 

Challenges (Irena Vovk) – 49‑50/44/prik
Food Law for Public Health (Irena Vovk) – 49‑50/44/prik
Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy 

(Irena Vovk) – 49‑50/44/prik

Litva 
Težka mehanizacija kot sredstvo političnega prepričevanja (Igor 

Vuksanović) – 45‑46/33‑34/sp

lokalna samouprava
glej tudi občine
Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 

v večinski lasti države (Aleš Kaluža) – 13/6–8/č
Novosti pri ustanovitvi občinskega pravobranilstva (Roman Lavtar) 

– 13/15‑16/č
Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti (Aleksij Mužina in 

Klemen Pohar) – 14/9‑10/č
Financiranje občin – naloge občin se lahko določajo le z zakoni – 

26/19/sp
Vloga občinskih inšpekcijsko‑redarskih služb v problematiki 

neurejenih občinskih cest (Tomaž Kuralt) – 29‑30/10–12/č
Romski svetnik potrjen – kaj pa zdaj? (Blaž Kovač) –  

29‑30/19‑20/č
Med pravom in pravičnostjo (Nika Skvarča) – 47/32‑33/prik

Luksemburg 
Pravica do pomoči zagovornika v začetnih fazah kazenskega 

postopka (Marjan Kos) – 20‑21/32‑33/sp

M
Madžarska

Re ero: Veš, študent, svoj dolg? (Janja Hojnik) – 9/33/č
Spremembe delovne zakonodaje na Madžarskem (Primož 

Rataj) – 20‑21/38/por

manjšine
glej tudi Romi
Vključujoča družba in sodobni izzivi (Matej Cerar) – 14/28‑29/por
Kjer je volja, je tudi pot (Nika Skvarča) – 19/31/por

Advanced Introduction to International Trade Law (Irena Vovk) – 
13/32/prik

Otrokove pravice v Sloveniji (Vlasta Nussdorfer) – 14/32‑33/prik
Governance of the Illegal Trade in E‑Waste and Tropical Timber 

– Case Studies on Transnational Environmental Crime (Irena 
Vovk) – 14/32/prik

Parliaments and Human Rights – Redressing the Democratic 
Deficit (Irena Vovk) – 14/32/prik

Kolektivna pogajanja – z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti 
s pojasnili (Martina Šetinc Tekavc) – 15/32‑33/prik

Joint Research and Development under US Antitrust and EU 
Competition Law (Irena Vovk) – 15/32/prik

Human Rights and Business: Direct Corporate Accountability for 
Human Rights (Irena Vovk) – 15/32/prik

Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, 2., posodobljena 
izdaja (Alenka Šelih) – 16‑17/44‑45/prik

Food Law – European, Domestic and International Frameworks 
(Irena Vovk) – 16‑17/44/prik

Kako zavarovati industrijsko lastnino (Klemen Pohar) –  
18/32‑33/prik

Legal Fictions in Theory and Practice (Irena Vovk) – 18/32/prik
Expedited Corporate Debt Restructuring in the EU (Irena Vovk) – 

18/32/prik
Ustavno procesno pravo – praktikum (Aleš Novak) – 19/32‑33/prik
The New European Patent (Irena Vovk) – 19/32/prik
European Union Law (Irena Vovk) – 19/32/prik
Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo (Ciril Ribičič) – 

20‑21/43‑44/prik
Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji 

(Irena Vovk) – 20‑21/44‑45/prik
Prelom, do katerega ni prišlo (Igor Karlovšek) – 22/32‑33/prik
Upravljanje podjetja in strateški management (Jaka Cepec) – 

23/32‑33/prik
A New Introduction to Comparative Law (Irena Vovk) – 23/32/prik
International Environmental Law – A Modern Introduction (Irena 

Vovk) – 23/32/prik
Univerzalni temeljni dohodek – ideja prihodnosti (Igor Vuksanović) 

– 24‑25/44‑45/prik
The Politics of Adoption – International Perspectives on Law, Policy 

and Practice (Irena Vovk) – 24‑25/44/prik
Konec. Znova (Matija Žgur) – 26/32‑33/prik
The European Union and Direct Taxation – A Solution for a Difficult 

Relationship (Irena Vovk) – 26/32/prik
Consumer Debt and Social Exclusion in Europe (Irena Vovk) – 

26/32/prik
Razvoj slovenskega gospodarskega in civilnega prava (Boštjan 

Koritnik) – 27/32‑33/prik
European Banking and Financial Law (Irena Vovk) – 27/32/prik
Victimology (Irena Vovk) – 27/32/prik
Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU (Maja Prebil) – 28/32‑33/prik
Fundamental Rights in the EU – A Matter for Two Courts (Irena 

Vovk) – 28/32/prik
Consumer Protection and Online Auction Platforms – Towards a 

Safer Legal Framework (Irena Vovk) – 28/32/prik
Svetovni etos in celostna pedagogika (Albin Igličar) – 

29‑30/44‑45/prik
Modern Families – Parents and Children in New Family Forms 

(Irena Vovk) – 29‑30/44/prik
Ni prostora za podjetne (Sandi Kodrič) – 31‑32/26/č
Temelji mednarodnega prava (Mirjam Škrk) – 31‑32/44‑45/prik
Dispute Resolution in Sport; Athtelts, law and arbitration (Vesna 

Bergant Rakočević) – 31‑32/44/prik
Nepravna država (Blaž Kovač) – 33/32‑33/prik
Proceedings Before the European Patent Office – A Practical 

Guide to Success in Opposition and Appeal (Irena Vovk) – 
33/32/prik

E‑Voting Case Law – A Comparative Analysis (Irena Vovk) –  
33/32/prik

Nasilje pod masko (Zoran Kanduč) – 34/32‑33/prik
What Form of Government for the European Union and the 

Eurozone? (Irena Vovk) – 34/32/prik
The International Law of the Sea (Irena Vovk) – 34/32/prik
Upravno‑procesne dileme 3 – v posebnih upravnih postopkih 

(Iztok Rakar) – 35/32‑33/prik
Understanding EU Internal Market Law (Irena Vovk) – 35/32/prik
Public Procurement and the EU Competition Rules (Irena Vovk) – 

35/32/prik
Slovenian Law Review in revija Pravnik (Boštjan Koritnik) – 

36‑37/43/por
Kriminologija (Hinko Jenull) – 36‑37/44‑45/prik
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Problematika udeležbe v nepravdnih postopkih (Matej Čujovič) – 
31‑32/10–13/č

In flagranti: Adijo pamet (Hinko Jenull) – 33/18/č
Z obrobja postave: Diplomatski kič? (Tomaž Pavčnik) – 34/17/č
Naj jalovo sodelovanje postane lojalno (Marko Pavliha) – 35/3/uv
Re ero: Migracijski val v EU: nuja ali priložnost? (Janja Hojnik) – 

35/19/č
Paradoksi: Migranti kot stranska škoda (Aleš Završnik) – 44/19/č
Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih (Matevž Krivic) – 

45‑46/16‑17/č

migracije
Prost pretok storitev v EU tudi za turške državljane? (Jerneja Horvat 

in Janja Hojnik) – 16‑17/21‑22/č
Prostovoljna odločitev (Irena Vovk) – 24‑25/46/por
Predhodni test integracije je po pravu EU dopusten pogoj za 

združitev družine državljanov tretjih držav (Zoran Skubic) – 
34/25‑26/sp

Re ero: Migracijski val v EU: nuja ali priložnost? (Janja Hojnik) – 
35/19/č

Sporočilo ESČP državam glede ravnanja z begunci – (Neža 
Kogovšek Šalamon) 39‑40/32‑33/sp

Migrants and Rights (Irena Vovk) – 41/32/prik
Scripturam: O zimi, množici in dostojanstvu v realnih razmerah 

(Janja Hojnik) – 42‑43/25/č
Paradoksi: Migranti kot stranska škoda (Aleš Završnik) – 44/19/č
Za pomoč in strpnost (Nataša Pirc Musar) – 45‑46/3/uv
Begunci, še enkrat: brez Frančiška, s številkami (Jože Mencinger) 

– 45‑46/26/č
EU: izzivi v letu 2016 (Igor Vuksanovič) – 49‑50/3/uv

mobing
Odgovornost delodajalca za mobing (Miha Šercer) – 31‑32/27/vo

model
glej industrijska lastnina

morala
glej etika in morala

N
načela

Misija »neodvisnost« (Igor Šoltes) – 1/16‑17/č
Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema 

premoženja nezakonitega izvora (Iztok Ščernjavič in Nika 
Hudej) – 5/II–VII/pril

Finančna zavarovanja pri javnih naročilih (Miran Jus) – 6/II–VII/pril
Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja – 

18/22–24/sp
Zadeva Patria: kontekst brez prava (Matej Avbelj) – 19/II–VIII/pril
Podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe 

na sekundarni ravni – načela transparentnosti, enakosti in 
nediskriminatornosti – 19/24–27/sp

Priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica arhitekta po 
pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28‑29/sp

Tehnične specifikacije blaga pri javnih naročilih (Neža Kompare) – 
19/29/sp

Neodvisnost sodstva – pravica državljanov! (Janja Roblek) –  
22/3/uv

Merilo za trajno odklonitev odvzema krvi (Kim Sotlar) – 
24‑25/37‑38/sp

Nadgradnja načela zakonitosti v ustavnosodni presoji (Tea Melart) 
– 26/10–12/č

Namerno zavajanje – ali res nerazumevanje? (Matevž Krivic) – 
29‑30/17‑18/odm

Oslabljena ali okrepljena bančna tajnost? (Peter Merc) –  
31‑32/6–8/č

Naj jalovo sodelovanje postane lojalno (Marko Pavliha) – 35/3/uv
Pripor – begosumnost – ponovitvena nevarnost – pravica do 

nepristranskega sojenja – 36‑37/32–34/sp
Enakopravna obravnava ponudnikov z vidika istovrstnosti kršitve 

(Milena Basta Trtnik) – 42‑43/12–14/č
Podaljšanje subsidiarne zaščite – 42‑43/29/sp
Invalidska komisija ZPIZ‑a in načelo neodvisnosti izvedenca 

(Marjan Kos) – 42‑43/35/sp
Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za 

potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države 
(Barbara Zobec) – 44/II–VIII/pril

Po šestdesetih letih niti ena določba 7. člena ADP ni v celoti 
izpolnjena (Dejan Valentinčič) – 22/12‑13/č

Še o (ne)izpolnjevanju 7. člena ADP (Angelika Hödl) – 24‑25/20/č
Odgovor glede neizpolnjenosti 7. člena ADP na področju radijskih 

programov (Dejan Valentinčič) – 27/16/odm

Meddržavno sodišče v Haagu
Izid sodbe o genocidu med Hrvaško in Srbijo povsem pričakovan 

(Ana Kastelec) – 9/26‑27/sp

mediacija
glej alternativno reševanje sporov

medicina
glej zdravstvo

mediji
glej javna občila

mednarodno kazensko pravo
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče in Mednarodno kazensko 

sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
Na obzorju mednarodna konvencija o prepovedi hudodelstev 

zoper človečnost (Matjaž Kačič) – 26/29/por
Pravna zapuščina Nürnberškega sodišča 70 let po ustanovitvi in 

začetku sojenja (Simona Drenik) – 49‑50/20‑11/č

Mednarodno kazensko sodišče
glej tudi Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti (Marko Rakovec 

in Danijela Horvat) – 16‑17/19‑20/č

mednarodno pravo
glej tudi Meddržavno sodišče in mednarodno kazensko pravo
Imenovanje sodnikov mednarodnih sodišč v državah v praksi – 

zakaj bi bila vendarle dobrodošla novela ZPKSMS (Simona 
Drenik) – 1/10–12/odm

Rethinking International Law and Justice (Irena Vovk) – 1/30/prik
Različni mednarodnopravni postopki imenovanja sodnikov 

mednarodnih sodišč (Simona Drenik) – 2/17–19/č
Promoting Peace Through International Law (Irena Vovk) –  

2/30/prik
Nekaznovanje beguncev, ki so nezakonito v državi sprejema (Miha 

Nabergoj in Marko Krajnc) – 3‑4/21–23/č
WTO ob jubileju – med megaregionalizmom in globalno agendo 

(Irena Peterlin) – 9/15‑16/č
Mednarodni cestni prevoz stvari ‑ izguba tovora zaradi tatvine ‑ 

skrbnost prevoznika – 10/23–25/sp
Somalijski pirati po pravico v Strasbourg (Lena Šutanovac) – 

10/26‑27/sp
Promoting Peace Through International Law (Irena Vovk) – 

11‑12/44/prik
Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti (Marko Rakovec 

in Danijela Horvat) – 16‑17/19‑20/č
Po šestdesetih letih niti ena določba 7. člena ADP ni v celoti 

izpolnjena (Dejan Valentinčič) – 22/12‑13/č
TTIP in minimalna plača (Barbara Kresal) – 23/3/uv
Še o (ne)izpolnjevanju 7. člena ADP (Angelika Hödl) – 24‑25/20/č
Svetovno srečanje združenj za mednarodno pravo (Simona Drenik) 

– 24‑25/43/por
Odgovor glede neizpolnjenosti 7. člena ADP na področju radijskih 

programov (Dejan Valentinčič) – 27/16/odm
(R)evolucija terorizma – tuji teroristični borci ali tuji borci? (Robert 

Golobinek) – 31‑32/19–21/č
Temelji mednarodnega prava (Mirjam Škrk) – 31‑32/44‑45/prik
The International Law of the Sea (Irena Vovk) – 34/32/prik
Uporaba mednarodnega prava s strani sodišč v Jugovzhodni 

Evropi (Matjaž Tratnik) – 41/32‑33/prik
TPP – nova pot k posodobitvi trgovine in kaj to pomeni za WTO 

(Irena Peterlin) – 45‑46/12‑13/č
Prehod rizika in povrnitev škode na blagu v tranzitu v poslih 

mednarodne prodaje blaga (Mina Kržišnik) – 49‑50/12–14/č

meja
glej tudi Schengen
Arbitraža o meji (Irena Vovk) – 11‑12/46/por
Kjer je volja, je tudi pot (Nika Skvarča) – 19/31/por
Po šestdesetih letih niti ena določba 7. člena ADP ni v celoti 

izpolnjena (Dejan Valentinčič) – 22/12‑13/č
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Meje dopustnosti preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih lahko 
država članica še naloži lastniku onesnaženih nepremičnin 
(Zoran Skubic) – 14/24‑25/sp

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč – 
davčna osnova – 15/22/sp

Diskriminacija otrok s posebnimi potrebami v pogojih razpisa za 
nakup stanovanj – 19/24‑25/mo

Neposlovna odškodninska odgovornost – odgovornost etažnega 
lastnika za škodo zaradi izliva vode – 20‑21/26–28/sp

Vpogled lastnika v pogodbe in račune pri upravniku –  
20‑21/28/mo

Uporabnikovo onemogočanje dostopa do podatkov – 
20‑21/28‑29/mo

Posebnosti pri evidentiranju stavb in pripadajočih zemljišč 
(Marijana Vugrin) – 23/10‑11/č

Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 
(Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur) – 23/II–VII/pril

Manjkajoče soglasje etažnega lastnika za najem posojila v breme 
rezervnega sklada (Anita Napotnik) – 29‑30/22‑23/vo

Iskanje varnega pristana (Matej Tomažin) – 29‑30/26/č
Zavrnitev izplačila nadomestila za padec vrednosti nepremičnine 

zaradi gradnje avtoceste (Lena Šutanovac) – 29‑30/36/sp
Zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi ne krši 

človekovih pravic (Lena Šutanovac) – 31‑32/38‑39/sp
Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah (Marijana 

Vugrin) – 34/6–8/č
Prodaja zemljišč in DDV (Neža Kompare) – 35/24/sp
Uporaba podatkov registra nepremičnin za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča (Marijana Vugrin) – 36‑37/6–8/č
Posredovanje osebnih podatkov upravnika večstanovanjskih stavb 

– 36‑37/33/mo
Problemi pri uporabi 298.a člena ZFPPIPP v praksi (Jaka Lavrič) – 

38/8‑9/č
Pogodba o dosmrtnem preživljanju – zaupnost in osebnostnost 

razmerja – načelo enake vrednosti dajatev – 38/19–22/sp
Oddaja skupnih delov v najem (Anita Napotnik) – 39‑40/27‑28/vo
Namestitev kamere v večstanovanjski stavbi – 41/22/mo
Javna dražba v izvršbi – navodila za uporabo (Gregor Verbajs) – 

45‑46/8‑9/č
Prazno stanovanje in stroški (Anita Napotnik) – 45‑46/27/vo
Več kot četrt stoletja trajajoči upravni postopki očitno kršili pravico 

do sojenja v razumnem roku (Matej Cerar) – 45‑46/32‑33/sp

ničnost pogodbe
Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev (Igor Vuksanović) – 

6/23‑24/sp
Delitev družbe – izčlenitev – varstvo družbenikov – 16‑17/30‑32/sp
Uveljavljanje ničnosti – prekluzija – 39‑40/29–32/sp
Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi – aktivna legitimacija 

– 45‑46/30–32/sp
Obvezna uporaba standardnega obrazca glede pravice do 

zavrnitve sprejema pisanja po Uredbi o vročanju (Judita 
Dolžan) – 45‑46/36‑37/sp

Nizozemska
Avtorsko delo – evropski in primerjalnopravni vidik na primeru del 

uporabne umetnosti (Eneja Drobež) – 3‑4/17‑18/č
Ob smrti iraškega civilista – tudi »na nepravem kraju ob nepravem 

času« je treba objektivno in učinkovito raziskati (Matej Cerar) 
– 7‑8/35‑36/sp

Norveška
Zakaj je dobro biti »Norvežan«? (Jože Mencinger) – 20‑21/22/č

notariat
Stvarni vložek in osnovni kapital (Saša Prelič) – 9/6–8/č
Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK‑1 (Tomaž Mavri) – 

16‑17/11/č
Na poti do sodobnega, odgovornega notariata (Sonja Kralj) – 

22/6/č
Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 

(Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur) – 23/II–VII/pril
Spletni smerokaz: Zaščitni ukrepi za ranljive (Irena Vovk) –  

23/38/prik
Evropski notarji so aktivni pri izvajanju uredbe EU o dedovanju – 

zakaj ne tudi v Sloveniji? (Sonja Kralj) – 31‑32/22‑23/č
Retroaktivni poseg v pridobljene pravice – 47/20/sp

Za pomoč in strpnost (Nataša Pirc Musar) – 45‑46/3/uv
Pogodbena svoboda v avtorskem pravu (Natali Gak) – 

45‑46/44‑45/prik

najem
Tožba za izpraznitev idealnega deleža nepremičnine – sklepčnost 

tožbe – 2/22‑23/sp
Delitev plodov nepremičnine v solastnini – 7‑8/32/sp
Dileme in rešitve pri predčasni odpovedi najemne pogodbe, 

sklenjene za nedoločen čas, po ZPSPP (Suzana Pisnik) – 
10/15‑16/č

Pridobivanje diagnoz v postopku delitve neprofitnih stanovanj 
v najem – 14/21/mo

Z izvršbo nad občino, ki ne želi izplačati subvencije najemnin – 
24‑25/29/mo

Ukinitev dela subvencije neprofitne najemnine: nerazumna poteza 
in nesorazmeren poseg (Mateja Apohal) – 35/12‑13/č

Oddaja skupnih delov v najem (Anita Napotnik) – 39‑40/27‑28/vo
Posluh JSS MOL za pravice oseb z odvzeto poslovno 

sposobnostjo – 42‑43/33/mo

Nemčija
Avtorsko delo kot evropski pravni standard (Eneja Drobež) – 

2/8–10/č
Avtorsko delo – evropski in primerjalnopravni vidik na primeru del 

uporabne umetnosti (Eneja Drobež) – 3‑4/17‑18/č
Identiteta policista pod krinko pred pravico do poštenega sojenja 

(Sandra Bitenc) – 3‑4/33‑34/sp
Pri urejanju stikov je hitrost ravnanja ključna (Matej Cerar) – 

11‑12/39/sp
Meje zasebnega življenja zvezdnikov (Lena Šutanovac) –  

16‑17/38/sp
Pravica do drugega zdravniškega mnenja (Andreja Bogataj) – 

44/13‑14/č

nepravdni postopek
Vknjižba etažne lastnine v primeru prenehanja investitorja (Anita 

Napotnik) – 28/18/vo
Problematika udeležbe v nepravdnih postopkih (Matej Čujovič) – 

31‑32/10–13/č
Oddaja skupnih delov v najem (Anita Napotnik) – 39‑40/27‑28/vo

nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
Pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem v povezavi 

z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih služb po EZ‑1 
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 1/6‑7/č

Tožba za izpraznitev idealnega deleža nepremičnine – sklepčnost 
tožbe – 2/22‑23/sp

Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne 
lastnine (Marijana Vugrin) – 2/II–IV/pril

Geodetski postopki in zemljiška knjiga (Marijana Vugrin) –  
2/V–VII/pril

Posredovanje davčne številke etažnih lastnikov upravniku (Irena 
Vovk) – 2/23/mo

Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih 
služnosti do uveljavitve EZ‑1 (Nina Penhofer) – 3‑4/14–16/odm

Stroški obratovanja večstanovanjske stavbe – terjatve skupnosti 
etažnih lastnikov – zastaranje – 3‑4/29–33/sp

Status poklicev – sodni cenilec za ocenjevanje vrednosti 
nepremičnin (Žiga Stupica) – 5/11‑12/odm

Odvzem nepremičnine zaradi gradnje čez mejo – odškodnina – 
6/21‑22/sp

Odvzem nepremičnine, pridobljene iz izkupička preprodaje 
prepovedanih drog, je zakonit (Marina Markežič) – 6/22‑23/sp

Delitev plodov nepremičnine v solastnini – 7‑8/32/sp
Stvarni vložek in osnovni kapital (Saša Prelič) – 9/6–8/č
Enostranska izjava o ustanovitvi služnosti kot neveljavni pravni 

temelj za nastanek in vpis služnosti v zemljiško knjigo (Anja 
Topolovec) – 9/12/č

Dileme in rešitve pri predčasni odpovedi najemne pogodbe, 
sklenjene za nedoločen čas, po ZPSPP (Suzana Pisnik) – 
10/15‑16/č

Odmera davka na nepremično premoženje večje vrednosti – 
10/22/sp

Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v 
tuji valuti (Branka Sedmak) – 13/8‑9/č

Tožba za nedopustnost izvršbe – aktivna stvarna legitimacija – 
14/21–24/sp
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Učinkovitost fiduciarne cesije kot sredstva zavarovanja (Matevž 
Šavli) – 20‑21/10‑11/č

Neposlovna odškodninska odgovornost – odgovornost etažnega 
lastnika za škodo zaradi izliva vode – 20‑21/26–28/sp

Škoda delavca (Miha Šercer) – 22/21/vo
Neupravičena pridobitev – zastaranje – priznanje dejstev – 

nedovoljena razpolaganja strank – 23/21‑22/sp
Oddelitev družbe v razmerju s poroštvom (Matevž Šavli) – 

24‑25/11‑12/č
Razlikovati napake od »nespodobnega« sojenja (Matevž Krivic) – 

24‑25/17–20/č
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – objektivni pogoj 

izpodbijanja – domneva – dokazovanje – cesija – razmerje 
dolžnika in prevzemnika – 24‑25/27–30/sp

Odobritve pravnih poslov za mladoletne osebe ali kaj ima center za 
socialno delo s tem (Nada Caharijaz Ferme) – 27/9–11/č

Pravno priznana škoda – duševne bolečine zaradi izgubljenega 
užitka počitnic ali dopusta – pogodba o paketnem potovanju 
– 27/20–23/sp

Pravna narava zahtevkov iz priobčevanja fonogramov javnosti 
(Eneja Drobež) – 28/10–12/č

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (actio Pauliana) zunaj 
stečaja s poudarkom na roku za izpodbijanje (Sanja Vujanović) 
– 29‑30/II–VI/pril

Odgovornost delodajalca za mobing (Miha Šercer) – 31‑32/27/vo
Odškodninska odgovornost zavoda za zaposlovanje –  

31‑32/28–30/sp
Odškodninski spor – vmesna sodba – 31‑32/30–34/sp
Odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna 

vozila – delež soodgovornosti – 31‑32/34‑35/sp
Zavarovanje poklicne odgovornosti – splošni zavarovalni pogoji – 

zavarovalno kritje – 33/23‑24/sp
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – opustitev dolžnega 

ravnanja poslovodstva – preverjanje javno objavljenih 
računovodskih izkazov stečajnega dolžnika – 34/23‑24/sp

Maščevalna pornografija (Luka Vlačić) – 35/15‑16/č
Pojasnilna dolžnost zdravnika – pogodba o opravljanju 

zdravstvenih storitev – 36‑37/28–32/sp
Pogodba o dosmrtnem preživljanju – zaupnost in osebnostnost 

razmerja – načelo enake vrednosti dajatev – 38/19–22/sp
Pogodbena kazen za zamudo pri izročitvi računalniške 

programske opreme (Sanela Brglez) – 39‑40/12‑13/č
Uveljavljanje ničnosti – prekluzija – 39‑40/29–32/sp
»Afera Volkswagen« in jamčevalni zahtevki potrošnikov (Marko 

Majstorović) – 42‑43/9–11/č
Ali javnonaročniška zakonodaja spreminja obligacijska določila 

gradbene pogodbe? (Maja Potočnik) – 42‑43/15–17/č
Dediči oškodovancev so v bistveno enakem položaju –  

42‑43/28/sp
Darilni bon (Boštjan Špec) – 44/6–8/č
Prazno stanovanje in stroški (Anita Napotnik) – 45‑46/27/vo
Odškodninska odgovornost upravljavcev in vzdrževalcev javnih 

cest (Laura Šiftar) – 47/8‑9/č
Množično financiranje s pravnega zornega kota (Jan Pečar in Miha 

Bratina) – 48/II–VIII/pril

obramba
glej tudi odvetništvo

obresti
Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah (Rok Rozman) – 

6/6‑7/č
Prilagoditev pogodbenega razmerja med banko in potrošnikom 

z znižanjem nezakonito visokih zamudnih obresti (Igor 
Vuksanović) – 7‑8/37‑38/sp

Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih 
postopkov (Igor Strnad) – 18/6–8/č

Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 
(1. del) – 18/I–IV/erar

Iskanje varnega pristana (Matej Tomažin) – 29‑30/26/č

odgovornost
Odgovornost države zaradi opustitve dolžnega ravnanja uprave 

– neizdaje upravnega akta v razumnem roku (Tea Melart) – 
1/8–10/č

Odškodninska odgovornost uprave (Irena Vovk) – 2/32/por
Razlikovanje funkcij posebnega revizorja in posebnega zastopnika 

po ZGD‑1 (Dušan Jovanovič in Miha Bratina) – 3‑4/9–11/č
Pravica oškodovanca do pridobitve informacij od proizvajalca 

zdravila z napako (Kim Sotlar) – 3‑4/38‑39/sp

Nova Zelandija
Kaznovanje za nespoštovanje (Vesna Bergant Rakočević) – 

42‑43/20‑21/č

O
občine

Podatki občine (Irena Vovk) – 6/19/mo
Novosti pri ustanovitvi občinskega pravobranilstva (Roman Lavtar) 

– 13/15‑16/č
Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o 

njenem odstopu sodišču? (Ivan Šelih) – 16‑17/9‑10/č
Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK‑1 (Tomaž Mavri) – 

16‑17/11/č
Opis prekrška v odločbi o prekršku – prepoved reformatio in peius 

– 19/22‑23/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 19/22/sp
Vnovična uvedba gradbene parcele je nujnost (Irena Vovk) – 

23/30/por
Z izvršbo nad občino, ki ne želi izplačati subvencije najemnin – 

24‑25/29/mo
Financiranje občin – naloge občin se lahko določajo le z zakoni – 

26/19/sp
Poseg v osebne podatke in zasebnost socialno deprivilegiranih 

učencev – 28/22‑23/mo
Vloga občinskih inšpekcijsko‑redarskih služb v problematiki 

neurejenih občinskih cest (Tomaž Kuralt) – 29‑30/10–12/č
Romski svetnik potrjen – kaj pa zdaj? (Blaž Kovač) –  

29‑30/19‑20/č
Ukinitev dela subvencije neprofitne najemnine: nerazumna poteza 

in nesorazmeren poseg (Mateja Apohal) – 35/12‑13/č
Uporaba podatkov registra nepremičnin za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča (Marijana Vugrin) – 36‑37/6–8/č
Okoljske takse lokalnega pomena – 38/18/sp
Koper in Ankaran – financiranje občin – 38/18/sp
Urejanje prostora – 47/20/sp
Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe – 

49‑50/27/mo

obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Odgovornost izvajalca poštnih storitev – izročitev priporočene 

pošiljke nepooblaščeni osebi – omejitev višine odškodnine po 
55. členu ZPSto‑1 – 3‑4/27–29/sp

Stroški obratovanja večstanovanjske stavbe – terjatve skupnosti 
etažnih lastnikov – zastaranje – 3‑4/29–33/sp

Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah (Rok Rozman) – 
6/6‑7/č

Ločitvena pravica – prilivi na transakcijskem računu – zavarovanje 
bodočih terjatev z zastavno pravico – razpolagalna 
sposobnost – 7‑8/28‑29/sp

Prenehanje zastavne pravice podjemnika – 7‑8/29‑30/sp
Procesno uveljavljanje zastaranja (Igor Strnad) – 9/9–11/č
Veljavnost oporoke – obstoj oporoke – predhodno vprašanje – 

pasivna legitimacija – 9/19–21/sp
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp
Dileme in rešitve pri predčasni odpovedi najemne pogodbe, 

sklenjene za nedoločen čas, po ZPSPP (Suzana Pisnik) – 
10/15‑16/č

Od katerega trenutka začne teči zastaralni rok? (Luigi Varanelli) – 
11‑12/12‑13/č

Zastaranje preživninske terjatve – zadržanje zastaranja – 
11‑12/34‑35/sp

Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih 
dejanj v stečaju (Aleš Velkaverh) – 14/6–8/č

Življenjsko zavarovanje – poslovna sposobnost – pravna oseba – 
zastaranje terjatve – 15/22–24/sp

Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem 
pretoku kapitala (Primož Mikolič) – 16‑17/6–9/č

Izvršba za upnika hitrejša in cenejša (Nastja Velikonja) – 
16‑17/40‑41/por

Nekateri dodatni pogledi na izpodbojnost neodplačnih dejanj 
v stečaju (Saša Prelič) – 18/12–14/odm

Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP‑2 ter določb 
o zastaranju v finančnih preiskavah (Janez Čebulj) – 19/8–10/č

Še o izpodbijanju neodplačnih dejanj v stečaju (Aleš Velkaverh) – 
19/13‑14/odm
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Objava opozorila delavcu v medijih in na oglasni deski – 27/21/mo
Hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – denarno 

povračilo namesto reintegracije – 28/23–25/sp
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –  

28/I–III/erar
Kolektivni odpust delavcev (Neža Kompare) – 28/28/sp
Zloraba pravice do povračila potnih stroškov kot podlaga 

za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (Luka Pust) – 
29‑30/13–15/č

Zaščita pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru umetne 
oploditve in vitro (Judita Dolžan) – 29‑30/42/sp

Dopust brez odobritve nadrejenega (Miha Šercer) – 33/21‑22/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi med napotitvijo na čakanje na delo 

(Luka Žnidarič) – 34/9‑10/č
Naslov za vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Miha Šercer) – 

35/17/vo
Odpoved zaradi prenehanja dela (Miha Šercer) – 36‑37/28/vo
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki – primer slabe prakse Eko 

sklada – 36‑37/30‑31/mo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih 

sredstev (Miha Šercer) – 38/17/vo
Ugotovitev zdravstvene nezmožnosti za delo (Miha Šercer) – 

39‑40/28/vo
Vabilo na zagovor v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

(Miha Šercer) – 42‑43/27/vo
Ne)obveznost zagovora pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi 

neuspešno opravljenega poskusnega dela (Primož Rataj) – 
44/15‑16/č

Rok za odpoved pri poskusnem delu (Miha Šercer) – 44/22/vo
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu – 45‑46/29—30/sp
Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi – aktivna legitimacija 

– 45‑46/30–32/sp
Vpogled delodajalca v spis Komisije za ugotovitev podlage za 

odpoved pogodbe o zaposlitvi (Irena Vovk) – 45‑46/30‑31/mo
Zaposlovanje starejših delavcev (Luka Žnidarič) – 47/6‑7/č
Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost 

– 49‑50/28/mo

odpravnine
glej odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev

odškodninska odgovornost
glej odgovornost

odvetništvo
Zakaj dolžnik ugovarja upnikovi denarni terjatvi (Milan Vajda) – 

2/13‑14/č
Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v 

slovenskem kazenskem postopku (Katja Šugman Stubbs) – 
3‑4/II–VII/pril

Kdo je tu sporen (Vesna Bergant Rakočević) – 5/3/č
Odvetniška tarifa (Janez Tekavc) – 5/13‑14/č
Otvoritev sodnega leta v Parizu in prva Zimska univerza (Alenka 

Košorok Humar) – 5/29/por
Pošteno delo odvetnikov po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/25‑26/sp
Stare decisis (Boštjan M. Zupančič) – 7‑8/3/uv
Moje zgodbe (Alenka Košorok Humar) – 7‑8/42‑43/prik
Kaj storiti v primeru nezadovoljstva z delom odvetnika ali 

odvetnice? – 9/20‑21/mo
Paradoksi: Digitalna državljanska samozaščita (Aleš Završnik) – 

10/19/č
Trajanje in podaljšanje pripora v postopku za izročitev – 10/25/mo
Mera pravne odločitve (Marijan Pavčnik) – 11‑12/3/uv
Varstvo in meje odvetniške poklicne tajnosti v kazenskem 

postopku (Primož Gorkič) – 11‑12/20–24/č
Preiskava odvetniške pisarne (Aleš Velkaverh) – 11‑12/38/sp
Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK‑1 (Tomaž Mavri) – 

16‑17/11/č
Več odprtosti in angažmaja za skupno dobro (Nastja Velikonja) – 

16‑17/42/por
Enovit študij za kakovost prava (Matija Damjan) – 16‑17/43/por
Pravica do pomoči zagovornika v začetnih fazah kazenskega 

postopka (Marjan Kos) – 20‑21/32‑33/sp
Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in 

kršitev pravice do zasebnosti (Janja Čevriz) – 22/23‑24/sp
Svoboda izražanja in nepristranskost sodišča v »sporu« med 

sodnico in odvetnikom (Matic Kumer) – 23/24‑25/sp
Pravica polnoletnega dijaka do zagovornika v postopku vzgojnega 

ukrepanja – 24‑25/28‑29/mo

Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi (Borut 
Bratina, Dušan Jovanovič in Miha Bratina) – 5/6–8/č

Uporaba vozila pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (Jernej 
Veberič) – 5/8–10/č

Odvzem nepremičnine zaradi gradnje čez mejo – odškodnina – 
6/21‑22/sp

Kaj storiti v primeru nezadovoljstva z delom odvetnika ali 
odvetnice? – 9/20‑21/mo

Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 
hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp

Mednarodni cestni prevoz stvari ‑ izguba tovora zaradi tatvine ‑ 
skrbnost prevoznika – 10/23–25/sp

Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega 
upravljanja v Sloveniji (Andrijana Bergant in Jerica Jančar) – 
11‑12/14/č

Odškodninska odgovornost proizvajalca medicinskih pripomočkov 
z napako (Zoran Skubic) – 11‑12/40/sp

Usodni let Germanwings 4U 9525 – odškodnina po evropskem in 
mednarodnem pravu (Marko Pavliha) – 14/15‑16/č

Slovenija je ratificirala Konvencijo o preprečevanju nasilja nad 
ženskami (Jasna Murgel) – 15/16‑17/č

Neposlovna odškodninska odgovornost – odgovornost etažnega 
lastnika za škodo zaradi izliva vode – 20‑21/26–28/sp

Škoda delavca (Miha Šercer) – 22/21/vo
Forum uveljavljanja odškodninske odgovornosti nezakonitih 

kartelov po Uredbi Bruselj I (Zoran Skubic) – 22/24‑25/sp
Nesorazmerna omejitev pravice pritožnika do povračila škode – 

24‑25/25/sp
Zapornik invalid je primarno invalid (Lena Šutanovac) – 27/26/sp
Pravna narava zahtevkov iz priobčevanja fonogramov javnosti 

(Eneja Drobež) – 28/10–12/č
Pozitivne obveznosti države in neprištevni storilci kaznivih dejanj 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/15–17/č
Zavrnitev izplačila nadomestila za padec vrednosti nepremičnine 

zaradi gradnje avtoceste (Lena Šutanovac) – 29‑30/36/sp
In v Ustavi se je zapisalo … (Marta Dominika Jelačin) – 

29‑30/43‑34/č
Odgovornost delodajalca za mobing (Miha Šercer) – 31‑32/27/vo
Odškodninska odgovornost zavoda za zaposlovanje –  

31‑32/28–30/sp
Odškodninski spor – vmesna sodba – 31‑32/30–34/sp
Razumevanje odgovornosti prokurista (Dino Zadnikar) – 33/6–8/č
Zavarovanje poklicne odgovornosti – splošni zavarovalni pogoji – 

zavarovalno kritje – 33/23‑24/sp
Pojasnilna dolžnost zdravnika – pogodba o opravljanju 

zdravstvenih storitev – 36‑37/28–32/sp
Bančni podatki in pravica do zasebnosti (Ana Pakiž) – 

36‑37/35‑36/sp
Vsa naša zrcala (Miro Cerar) – 39‑40/3/uv
Tudi nepričakovane tehnične težave niso opravičljiv razlog za 

odpoved leta (Zoran Skubic) – 39‑40/37‑38/sp
Pravne turbulence prevoza potnikov (Irena Vovk) – 42‑43/24/por
Odškodninska odgovornost upravljavcev in vzdrževalcev javnih 

cest (Laura Šiftar) – 47/8‑9/č
Dopustnost vložitve odškodninskega zahtevka na področju prava 

javnih naročil (Alenka Antloga) – 49‑50/34/sp

odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpravnina za določen čas v primeru odpovedi pogodbe 

o zaposlitvi za določen čas s strani delavca (Nataša 
Belopavlovič) – 1/18/vo

Štetje delovne dobe in višina odpravnine (Miha Šercer) –  
3‑4/26/vo

Kolektivni odpusti – 3‑4/27/sp
Odpoved delavca v času poskusnega dela (Nana Weber) –  

5/18/vo
Odpoved delavca v času mirovanja pogodbe (Nana Weber) – 

5/18/vo
Merila za določitev presežnih delavcev (Miha Šercer) – 7‑8/23/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – (ne)upravičenost 

odsotnosti z dela – obvestilo delodajalcu o razlogih odsotnosti 
– 7‑8/26–28/sp

Vračilo sorazmernega dela regresa po prenehanju delovnega 
razmerja (Miha Šercer) – 13/19/vo

Odpovedni rok za delavca s petimi leti delovne dobe (Miha Šercer) 
– 14/19/vo

Zaradi nezakonitega ravnanja Ministrstva za notranje zadeve 
policist ostal brez zaposlitve – 15/23/mo

Rok za zagovor delavca ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
(Miha Šercer) – 18/21/vo
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Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja – primerno orodje za 
preprečevanje spolnih zlorab otrok? (Nika Skvarča) –  
10/II–VIII/pril

Ustavnost zmanjševanja javnih sredstev za otroke (Ljuba Šalinger) 
– 11‑12/17‑18/č

Zastaranje preživninske terjatve – zadržanje zastaranja – 
11‑12/34‑35/sp

Ravnanje z mrtvim plodom – 11‑12/34‑35/mo
Pri urejanju stikov je hitrost ravnanja ključna (Matej Cerar) – 

11‑12/39/sp
Še o nadomestnem materinstvu (Marjan Kos) – 13/23‑24/sp
Priznanje tuje sodne odločbe o nadomestnem materinstvu (Judita 

Dolžan) – 14/27‑28/sp
Otrokove pravice v Sloveniji (Vlasta Nussdorfer) – 14/32‑33/prik
Dijak v svetu srednje šole (Nana Weber) – 16‑17/27/vo
Vezanost pravdnega sodišča na pravnomočen sklep o izreku 

vzgojnega ukrepa mladoletniku – 16‑17/28–30/sp
Pravica otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih oploditve 

z biomedicinsko pomočjo (Judita Dolžan) – 16‑17/33‑34/sp
Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, 2., posodobljena 

izdaja (Alenka Šelih) – 16‑17/44‑45/prik
Osebni dokazi – verbalne izjave kot pot k materialni resnici? (Nika 

Skvarča) – 18/31/por
Diskriminacija otrok s posebnimi potrebami v pogojih razpisa za 

nakup stanovanj – 19/24‑25/mo
Položaj otroka v družinskem sporu (Jaka Kukavica in Grega 

Oprčkal) – 20‑21/41/por
Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji 

(Irena Vovk) – 20‑21/44‑45/prik
ZUPJS (Irena Vovk) – 22/34/por
Pravica polnoletnega dijaka do zagovornika v postopku vzgojnega 

ukrepanja – 24‑25/28‑29/mo
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršem – 

24‑25/31/mo
Slovenija obsojena zaradi kršitve prepovedi mučenja in pravice do 

zasebnega življenja (Matic Kumer) – 24‑25/33‑34/sp
The Politics of Adoption – International Perspectives on Law, Policy 

and Practice (Irena Vovk) – 24‑25/44/prik
Delo otrok, mlajših od 15 let, med počitnicami (Brigita Rajšter 

Vranović) – 26/12‑13/č
Odobritve pravnih poslov za mladoletne osebe ali kaj ima center za 

socialno delo s tem (Nada Caharijaz Ferme) – 27/9–11/č
Za otroke gre (Ljuba Šalinger) – 28/16‑17/č
Poseg v osebne podatke in zasebnost socialno deprivilegiranih 

učencev – 28/22‑23/mo
Zaščita pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru umetne 

oploditve in vitro (Judita Dolžan) – 29‑30/42/sp
Modern Families – Parents and Children in New Family Forms 

(Irena Vovk) – 29‑30/44/prik
Problematika udeležbe v nepravdnih postopkih (Matej Čujovič) – 

31‑32/10–13/č
Dopusten poseg v nedotakljivost telesne celovitosti (Iztok 

Štefanec) – 31‑32/37‑38/sp
So otrokove koristi res na prvem mestu? (Alenka Križnik) – 

33/14‑15/č
Grški sodniki brez starševskega dopusta (Neža Kompare) –  

33/29/sp
Opredelitev pojma pomožni postopek v Preživninski uredbi (Judita 

Dolžan) – 34/26‑27/sp
Kako odsvojiti premoženje svojih mladoletnih otrok? (Nika Skvarča) 

– 35/23/sp
Pravosodje bi moralo biti otrokom prijaznejše (Jerneja Horvat) – 

38/12–14/č
Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih –  

38/20/mo
Roki za izpodbijanje in ugotavljanje očetovstva s strani staršev 

(Špela Kogovšek) – 39‑40/14‑15/č
Prejemanje dodatka za nego otroka s posebnimi potrebami 

ne izključuje sočasnega prejemanja dodatka za pomoč in 
postrežbo – 39‑40/31/mo

Postavitev zagovornika 13‑letni deklici, ki je sama poiskala pomoč 
Varuha – 41/21/mo

Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 
Vlačić) – 42‑43/18‑19/č

Rok za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva – 42‑43/28/sp
Klofuta za nesramnost (Lena Šutanovac) – 44/25‑26/sp
Sodobne rešitve pri pregonu spolne kriminalitete nad otroki (Mojca 

M. Plesničar in Anton Toni Klančnik) – 47/11–14/č
O čem bomo glasovali na referendumu o noveli ZZZDR? (Mojca 

Zadravec) – 48/12–14/č

Pomanjkljiva ureditev odvzema brisa ustne sluznice in analize DNK 
po ZKP (Miha Šošić) – 26/8‑9/č

Poseg v človekovo pravico do pravnega sredstva – 27/20/sp
Ko gre odvetniška kritika sodnika zunaj sodne dvorane predaleč 

(Marjan Kos) – 33/31/sp
Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in 

Ustavnega sodišča RS (Ana Oštir, Rebeka Reven in Primož 
Gorkič) – 36‑37/II–VIII/pril

Še o preiskavi odvetniške pisarne in elektronskih naprav (Lena 
Šutanovac) – 39‑40/34‑35/sp

Je odvetnik potrošnik? (Kim Sotlar) – 39‑40/38‑39/sp
Prav(ičn)o: Pet proti štiri (Ciril Ribičič) – 45‑46/25/č
Zagovornikova odpoved obtoženčevi pravici do zbornega sojenja 

(Saša Kmet) – 48/15‑16/č
Sto sodnijskih (Igor Karlovšek) – 49‑50/44‑45/prik

okoljsko pravo
glej pravo varstva okolja

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema (Matjaž 

Nahtigal) – 7‑8/II–VI/pril
Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah (Ivo Grlica) –  

18/9–11/č
Iz javnega v nejavno: modernizacija avtonomnega urejanja 

korporativnega upravljanja (Igor Knez) – 49‑50/14‑15/č

osebni stečaj
Insolvenčni dnevi na prepihu (Tjaša Radinja) – 6/24/por
Pridobivanje osebnih podatkov stečajnega dolžnika iz kazenske 

evidence – 42‑43/30‑31/mo
Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (Patricij Maček) – 

47/28‑29/por

osebnostne pravice
Pravice živali (Klemen Pohar) – 3‑4/36/sp
Kdaj se vrne poslovna sposobnost? – 7‑8/27/mo
Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme 

pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev? (Jernej 
Rovšek) – 11‑12/6–8/č

Nedovoljeno tržno unovčenje osebnosti (Klemen Pohar) – 
11‑12/36/sp

Meje zasebnega življenja zvezdnikov (Lena Šutanovac) –  
16‑17/38/sp

Novinar ne sme biti spoznan za odgovornega zaradi obrekovanja 
(Ana Pakiž) – 27/25‑26/sp

Dopusten poseg v nedotakljivost telesne celovitosti (Iztok 
Štefanec) – 31‑32/37‑38/sp

Lustracija nekdanjega voznika KGB ni upoštevala individualnih 
danosti (Matej Cerar) – 39‑40/36/sp

Predolgo odpošiljanje na Varuha naslovljene pošiljke iz 
socialnovarstvenega zavoda – 44/24/mo

Neustavnost popolne prepovedi rekreativne uporabe marihuane 
(Luka Vlačić) – 49‑50/36/sp

otroci
Višina preživnine – otroški dodatek – 1/9‑10/sp
Prednost pravice do poznavanja lastnega izvora pred pravico 

pokojnika do pietete (Judita Dolžan) – 1/26‑27/sp
Priložnost za premislek o sistemu obravnavanja otrok s posebnimi 

potrebami (Alenka Šelih) – 3‑4/3/uv
Porod s strokovno pomočjo mogoč le v porodnišnici (Sandra 

Bitenc) – 3‑4/34‑35/sp
Združitev z družino – 5/19/sp
Združitev družine – med restriktivnostjo državnih politik in pravico 

do varstva družinskega življenja (Neža Kogovšek Šalamon) – 
5/20‑21/sp

Dodatni dnevi dopusta za otroke (Nana Weber) – 6/18/vo
Ukinitev financiranja učne pomoči (sodelavka PP) – 7‑8/23–25/vo
Uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka (Nina Dvoršek) – 

7‑8/25/vo
Padec prepovedi skupnih posvojitev za istospolne partnerje (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 7‑8/33‑34/sp
Neizdaja potnega lista zaradi neplačevanja preživnine (Lena 

Šutanovac) – 7‑8/34/sp
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp
Obvezno cepljenje otrok proti nalezljivim boleznim (Neža Kompare) 

– 10/17‑18/č
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Po šestdesetih letih niti ena določba 7. člena ADP ni v celoti 
izpolnjena (Dejan Valentinčič) – 22/12‑13/č

Preglednost pogodbenih pogojev v zavarovalnih pogodbah, 
povezanih s posojilnimi pogodbami (Judita Dolžan) – 
23/27‑28/sp

Pravno priznana škoda – duševne bolečine zaradi izgubljenega 
užitka počitnic ali dopusta – pogodba o paketnem potovanju 
– 27/20–23/sp

Zmanjšanje davčne osnove za davek na dodano vrednost (Igor 
Vuksanović) – 28/29‑30/sp

Kdo je upravljavec osebnih podatkov pri franšizni pogodbi? – 
31‑32/32/mo

Večja učinkovitost arbitražnih klavzul v EU? (Peter Gorše) – 
31‑32/41‑42/sp

Še o valutni klavzuli in potrošniških kreditnih pogodbah v CHF 
(Mitja Matelič) – 34/11‑12/č

Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv 
(Luka Pust, Uroš Hočevar in Domen Neffat) – 35/6–9/č

Kako odsvojiti premoženje svojih mladoletnih otrok? (Nika Skvarča) 
– 35/23/sp

Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno – Zaposlovanje na 
črno – 36‑37/II–IV/erar

Pogodba o dosmrtnem preživljanju – zaupnost in osebnostnost 
razmerja – načelo enake vrednosti dajatev – 38/19–22/sp

Pogodbena kazen za zamudo pri izročitvi računalniške 
programske opreme (Sanela Brglez) – 39‑40/12‑13/č

Je odvetnik potrošnik? (Kim Sotlar) – 39‑40/38‑39/sp
Ali redna delovna razmerja izginjajo? (Darja Senčur Peček) – 

42‑43/3/uv
Ali javnonaročniška zakonodaja spreminja obligacijska določila 

gradbene pogodbe? (Maja Potočnik) – 42‑43/15–17/č
Pogodbena svoboda v avtorskem pravu (Natali Gak) – 

45‑46/44‑45/prik
Prehod rizika in povrnitev škode na blagu v tranzitu v poslih 

mednarodne prodaje blaga (Mina Kržišnik) – 49‑50/12–14/č

pokojnine
glej socialna varnost in upokojitev

policija
Identiteta policista pod krinko pred pravico do poštenega sojenja 

(Sandra Bitenc) – 3‑4/33‑34/sp
Neodvisnost preiskovalnega organa pri zatrjevanju mučenja (Lena 

Šutanovac) – 5/23/sp
Zoper sklep o popravi pomot ni pritožbe – 11‑12/35/mo
Zaradi nezakonitega ravnanja Ministrstva za notranje zadeve 

policist ostal brez zaposlitve – 15/23/mo
Spletni smerokaz: Obveščanje oškodovancev kaznivih dejanj 

(Irena Vovk) – 15/38/prik
Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 18/27‑28/sp
Demonstracije v Genovi leta 2001 – epilog (Lena Šutanovac) – 

19/30/sp
Slovenija obsojena zaradi kršitve prepovedi mučenja in pravice do 

zasebnega življenja (Matic Kumer) – 24‑25/33‑34/sp
Pomanjkljiva ureditev odvzema brisa ustne sluznice in analize DNK 

po ZKP (Miha Šošić) – 26/8‑9/č
Plačilo nadur – kompenzacija – 29‑30/31‑32/sp
Odvzem vozniškega dovoljenja in pravica do zaslišanja (Marjan 

Kos) – 31‑32/36/sp
Premestitev javnega uslužbenca – sklep o premestitvi –  

44/23‑24/sp
Klofuta za nesramnost (Lena Šutanovac) – 44/25‑26/sp
Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih (Matevž Krivic) – 

45‑46/16‑17/č
Sodobne rešitve pri pregonu spolne kriminalitete nad otroki (Mojca 

M. Plesničar in Anton Toni Klančnik) – 47/11–14/č

politika
Misija »neodvisnost« (Igor Šoltes) – 1/16‑17/č
Rethinking International Law and Justice (Irena Vovk) – 1/30/prik
Z obrobja postave: Evropa kot misel, Evropa kot kamen? (Tomaž 

Pavčnik) – 1/33/č
Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata (Matevž Krivic) 

– 3‑4/19‑20/odm
Kdo je tu sporen (Vesna Bergant Rakočević) – 5/3/č
Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata (Dragan 

Petrovec) – 5/14‑15/odm
Vprašanje pravice dostopa javnosti do dobesednih zapisov sej 

vlade (Neža Pirnat) – 6/10‑11/č

Uši so v šolah še vedno težava – 48/22‑23/mo
Odškodnina za prestop v drug športni klub – 48/23/mo

P
pacienti

glej zdravstvo

Palestnina 
Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti (Marko Rakovec 

in Danijela Horvat) – 16‑17/19‑20/č

patent
glej industrijska lastnina

pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Znižanje plače zaradi slabih delovnih rezultatov (Miha Šercer) – 

2/21/vo
Neplačana odsotnost z dela zaradi študija (Nana Weber) – 

10/21‑22/vo
Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas (Nana Weber) – 

11‑12/28‑29/vo
Poskusno delo (Nataša Belopavlovič) – 15/21/vo
Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo 

v odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika 
prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni 
v skladu s pravno in ekonomsko vsebino razmerja –  
15/I‑II/erar

Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 
(1. del) – 18/I–IV/erar

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – izvedba postopka javnega 
natečaja – 20‑21/28–31/sp

Spregled izobrazbe (Nataša Belopavlovič) – 22/21/vo
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –  

28/I–III/erar
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – odpovedni rok za odstop 

z mesta direktorja – 29‑30/30‑31/sp
Dogovor o poskusnem delu v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za 

določen čas (Nataša Belopavlovič) – 33/22/vo
Ali se v javnem sektorju zlorablja institut pogodb o zaposlitvi za 

določen čas? (Urška Gliha in Uroš Cerar Žugelj) – 35/10‑11/č
Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi – aktivna legitimacija 

– 45‑46/30–32/sp

pogodbe
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Pogodba o javno‑zasebnem partnerstvu (Maja Potočnik) – 

2/30‑31/prik
Imenovanje poslovodstva (d. o. o.) – smrt poslovodje – sprememba 

družbene pogodbe – 5/21‑22/sp
Objava pogodb (Irena Vovk) – 5/32/por
Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah (Rok Rozman) – 

6/6‑7/č
Pošteno delo odvetnikov po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/25‑26/sp
Prilagoditev pogodbenega razmerja med banko in potrošnikom 

z znižanjem nezakonito visokih zamudnih obresti (Igor 
Vuksanović) – 7‑8/37‑38/sp

Novela Zakona o kmetijstvu: plačilni roki za živila, varuh in 
nedovoljena ravnanja (Andrej Hafner) – 10/11‑12/č

Dileme in rešitve pri predčasni odpovedi najemne pogodbe, 
sklenjene za nedoločen čas, po ZPSPP (Suzana Pisnik) – 
10/15‑16/č

Dokazno breme v primeru predpogodbenih obveznosti pri 
potrošniškem kreditu (Judita Dolžan) – 11‑12/41/sp

Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v 
tuji valuti (Branka Sedmak) – 13/8‑9/č

FIDIC v. ZJN‑2 (Maja Potočnik) – 14/11‑12/č
Z obrobja postave: Afera honorarji in kavza (Tomaž Pavčnik) – 

14/17/č
Kolektivno uveljavljanje avtorske pravice – nadomestilo za javno 

predvajanje fonogramov – 15/24–26/sp
Kolektivna pogajanja – z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti 

s pojasnili (Martina Šetinc Tekavc) – 15/32‑33/prik
Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah (Ivo Grlica) –  

18/9–11/č
Kjer je volja, je tudi pot (Nika Skvarča) – 19/31/por
Višina nadomestila za uporabo del iz repertoarja Zavoda IPF 

v sodni praksi (Špelca Mežnar) – 22/9–11/č
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Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata (Dragan 
Petrovec) – 5/14‑15/odm

ZPos je dovolj jasen (Ljubo Bavcon) – 5/16/odm
Preveč (ne)hotenih nesporazumov in »mimogovorov« (Matevž 

Krivic) – 6/15‑16/odm
Kadrovanje v imenu politike (Irena Vovk) – 6/32/por
Se poslanci res imajo za sposobne sodniškega odločanja? (Matevž 

Krivic) – 7‑8/20‑21/odm
Neodvisnost sodstva – pravica državljanov! (Janja Roblek) –  

22/3/uv
Neustrezna ureditev volitev sodnic in sodnikov v Državnem zboru 

(Matjaž Debelak) – 23/14‑15/č
Pravica do učinkovitega sodnega varstva – 24‑25/25/sp
Listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 34/30‑31/zap
Prestopi poslancev (Katarina Žagar) – 39‑40/22‑23/č

posojila
Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah (Rok Rozman) – 

6/6‑7/č
Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev (Igor Vuksanović) – 

6/23‑24/sp
Je valutna klavzula naravna nesreča? (Sandi Kodrič) – 7‑8/46/č
Odgovor na članek Je valutna klavzula naravna nesreča? (Alja 

Pestar) – 11‑12/12‑13/odm
Ustavno varovana poslovna skrivnost – 11‑12/30/sp
Dokazno breme v primeru predpogodbenih obveznosti pri 

potrošniškem kreditu (Judita Dolžan) – 11‑12/41/sp
Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v 

tuji valuti (Branka Sedmak) – 13/8‑9/č
Učinkovitost fiduciarne cesije kot sredstva zavarovanja (Matevž 

Šavli) – 20‑21/10‑11/č
V pričakovanju obsežne novele ZGD‑1 (Irena Vovk) – 

20‑21/42‑43/por
Preglednost pogodbenih pogojev v zavarovalnih pogodbah, 

povezanih s posojilnimi pogodbami (Judita Dolžan) – 
23/27‑28/sp

MRA naj bo rigorozen v mejah normale (Nastja Velikonja) –  
23/31/por

Še o valutni klavzuli in potrošniških kreditnih pogodbah v CHF 
(Mitja Matelič) – 34/11‑12/č

Uveljavljanje ničnosti – prekluzija – 39‑40/29–32/sp
Je odvetnik potrošnik? (Kim Sotlar) – 39‑40/38‑39/sp
Višina kredita na upravni izplačilni prepovedi (Irena Vovk) –  

44/23/mo
Izmenjava informacij v okviru sindiciranih posojil (Lea Vatovec) – 

45‑46/10–12/č

potrošniki
Pravila določanja in prikazovanja spletnih cen letalskih vozovnic po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 3‑4/37‑38/sp
Pravica oškodovanca do pridobitve informacij od proizvajalca 

zdravila z napako (Kim Sotlar) – 3‑4/38‑39/sp
Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev (Igor Vuksanović) – 

6/23‑24/sp
Pošteno delo odvetnikov po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/25‑26/sp
Prilagoditev pogodbenega razmerja med banko in potrošnikom 

z znižanjem nezakonito visokih zamudnih obresti (Igor 
Vuksanović) – 7‑8/37‑38/sp

Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega 
občasnega cestnega prevoza potnikov – 10/II–IV/erar

Odgovor na članek Je valutna klavzula naravna nesreča? (Alja 
Pestar) – 11‑12/12‑13/odm

Pravnopolitični vidiki določanja prispevkov za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
energije (Aleš Ferčič) – 11‑12/II–VI/pril

Odškodninska odgovornost proizvajalca medicinskih pripomočkov 
z napako (Zoran Skubic) – 11‑12/40/sp

Dokazno breme v primeru predpogodbenih obveznosti pri 
potrošniškem kreditu (Judita Dolžan) – 11‑12/41/sp

Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v 
tuji valuti (Branka Sedmak) – 13/8‑9/č

Re ero: Enotni digitalni trg – nov velik izziv za EU (Janja Hojnik) – 
15/19/č

Re ero: Enotni digitalni trg – nov velik izziv za EU (Janja Hojnik) – 
15/19/č

V pričakovanju obsežne novele ZGD‑1 (Irena Vovk) – 
20‑21/42‑43/por

Preglednost pogodbenih pogojev v zavarovalnih pogodbah, 
povezanih s posojilnimi pogodbami (Judita Dolžan) – 
23/27‑28/sp

Nedopusten poseg v sodstvo? – Strah je odveč (Jasna Murgel) – 
6/12‑13/odm

Preveč (ne)hotenih nesporazumov in »mimogovorov« (Matevž 
Krivic) – 6/15‑16/odm

In flagranti: Karikatura (Hinko Jenull) – 6/33/č
Se poslanci res imajo za sposobne sodniškega odločanja? (Matevž 

Krivic) – 7‑8/20‑21/odm
Na področju prava ni Nobelove nagrade (Šime Ivanjko) – 7‑8/41/č
Vključujoča družba in sodobni izzivi (Matej Cerar) – 14/28‑29/por
Protikorupcijska (Hinko Jenull) – 16‑17/3/uv
Umik predloga zakonodajnega akta – do kod seže zakonodajna 

iniciativa Komisije? (Katarina Vatovec) – 18/26/27/sp
Kaj (naj) počnemo z državo? (Aleš Ferčič) – 19/3/uv
Zadeva Patria: kontekst brez prava (Matej Avbelj) – 19/II–VIII/pril
Neodvisnost sodstva – pravica državljanov! (Janja Roblek) –  

22/3/uv
Neodvisnost sodstva – pravica državljanov! (Janja Roblek) –  

22/3/uv
Na poti do sodobnega, odgovornega notariata (Sonja Kralj) – 

22/6/č
Plačljive objave kvarijo nomotehniko (Anita Lulić) – 22/27/por
Vse več tožb proti novinarjem (Anita Lulić) – 22/28/por
Prelom, do katerega ni prišlo (Igor Karlovšek) – 22/32‑33/prik
Neustrezna ureditev volitev sodnic in sodnikov v Državnem zboru 

(Matjaž Debelak) – 23/14‑15/č
Izmeri daljo in nebeško stran – Četrt stoletja slovenske državnosti: 

anamneza, diagnoza, prognoza (Boštjan M. Zupančič) – 
24‑25/6‑7/č

Ekonomija, politika in morala (Jože Mencinger) – 24‑25/22/č
In flagranti: Dost mamo (Hinko Jenull) – 26/17/č
Poletna nevihta (Matej Tomažin) – 26/18/č
Za otroke gre (Ljuba Šalinger) – 28/16‑17/č
Prav(ičn)o: Mandatar za sestavo vlade (Ciril Ribičič) – 31‑32/25/č
Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture 

(Mateja Končina Peternel) – 33/3/uv
In flagranti: Adijo pamet (Hinko Jenull) – 33/18/č
Listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 34/30‑31/zap
Naj jalovo sodelovanje postane lojalno (Marko Pavliha) – 35/3/uv
Kakšna skupna azilna in migracijska politika? (Neža Kogovšek 

Šalamon) – 38/3/uv
Vsa naša zrcala (Miro Cerar) – 39‑40/3/uv
Prestopi poslancev (Katarina Žagar) – 39‑40/22‑23/č
Odmika se železna cesta (Marko Pavliha) – 44/3/uv
Paradoksi: Migranti kot stranska škoda (Aleš Završnik) – 44/19/č
Armenski genocid – zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž? 

(Marjan Kos) – 44/26‑27/sp
Za pomoč in strpnost (Nataša Pirc Musar) – 45‑46/3/uv
In flagranti: Skrivnost sobe 13A (Hinko Jenull) – 47/17/č
Koliko neodvisnosti je dovolj? (Nina Betetto) – 48/3/uv
Z obrobja postave: Kronika prihodnosti (Tomaž Pavčnik) – 48/17/č
Networking the Rule of Law – How Change Agents Reshape 

Judicial Governance in the EU (Irena Vovk) – 48/32/prik
EU: izzivi v letu 2016 (Igor Vuksanovič) – 49‑50/3/uv
Zakaj narodi propadajo (Igor Vuksanović) – 49‑50/42‑43/prik

Poljska
Prepoved ponižujočega ravnanja in pravica do zasebnega življenja 

– kako bi ju prikazal Venn? (Jaka Kukavica) – 48/26/sp

pomilostitev
Pomilostitveni postopek – hitri postopek? (Nataša Brenk) – 

20‑21/14–16/č

pomorsko pravo
Somalijski pirati po pravico v Strasbourg (Lena Šutanovac) – 

10/26‑27/sp
Lovilci dolarjev na poti okoli sveta (Špela Kunej) – 20‑21/33/sp
The International Law of the Sea (Irena Vovk) – 34/32/prik

Portugalska 
Zloraba pravice do svobode literarnega izražanja (Marjan Kos) – 

16‑17/39/sp
Še o preiskavi odvetniške pisarne in elektronskih naprav (Lena 

Šutanovac) – 39‑40/34‑35/sp

poslanci
Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje 

poslanskega mandata (Ljubo Bavcon) – 2/14–16/č
Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata (Matevž Krivic) 

– 3‑4/19‑20/odm
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Sporočilo ESČP državam glede ravnanja z begunci – (Neža 
Kogovšek Šalamon) 39‑40/32‑33/sp

Sizifovo delo sodišč zadnje stopnje v zadevah prava EU (Janja 
Hojnik in Katarina Vatovec) – 41/6–8/č

Več kot četrt stoletja trajajoči upravni postopki očitno kršili pravico 
do sojenja v razumnem roku (Matej Cerar) – 45‑46/32‑33/sp

pravna zgodovina
glej zgodovina

pravni interes 
Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne 

obsodbe (Saša Kmet) – 20‑21/17–20/č
Vpogled v TRR zapustnika (Irena Vovk) – 45‑46/31/mo

Pravniško društvo Ljubljana
Odškodninska odgovornost uprave (Irena Vovk) – 2/32/por
Posegi v zasebnost in svet po Snowdnu (Matej Cerar) – 6/27/por
Arbitraža o meji (Irena Vovk) – 11‑12/46/por
Izvorna koda (Irena Vovk) – 18/34por
Kjer je volja, je tudi pot (Nika Skvarča) – 19/31/por
Tri Cine s slovenskimi pravniki (Andrej Vovšek) – 35/31/zap
Troti našega vsakdana (Nika Skvarča) – 36‑37/43/por
Novela ZGD‑1I (Irena Vovk) – 45‑46/46/por
Davčne blagajne – praktični problemi (Matej Cerar) – 49‑50/41/por

Pravniško društvo Maribor
Integrativna medicina – izziv sodobne medicine (Špela Kogovšek) 

– 13/29/por
Tri Cine s slovenskimi pravniki (Andrej Vovšek) – 35/31/zap

pravo Evropske unije
glej Evropska unija

pravo varstva okolja
glej tudi vodno pravo
Videonadzor nad ekološkimi otoki (Irena Vovk) – 1/19/mo
Varstvo okolja v letu 2014 – odprava administrativnih ovir? 

(Adrijana Viler Kovačič) – 2/10–12/č
Ali je po pravu EU že testno črpanje energentov podvrženo celostni 

presoji vplivov na okolje (Zoran Skubic) – 7‑8/36‑37/sp
Pravnopolitični vidiki določanja prispevkov za zagotavljanje 

podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
energije (Aleš Ferčič) – 11‑12/II–VI/pril

Videonadzor nad ekološkimi otoki – 11‑12/33/mo
Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ‑1C (Ciril Keršmanc in 

Liljana Selinšek) – 13/II–VI/pril
Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov – 

višina okoljske dajatve – 13/IV/erar
Obračunavanje okoljske dajatve ogljikovega dioksida – število 

decimalnih mest zneska okoljske dajatve – 13/IV/erar
Meje dopustnosti preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih lahko 

država članica še naloži lastniku onesnaženih nepremičnin 
(Zoran Skubic) – 14/24‑25/sp

Governance of the Illegal Trade in E‑Waste and Tropical Timber 
– Case Studies on Transnational Environmental Crime (Irena 
Vovk) – 14/32/prik

Presoja vplivov na okolje pri gradnji trgovskega centra po pravu EU 
(Zoran Skubic) – 16‑17/34‑35/sp

International Environmental Law – A Modern Introduction (Irena 
Vovk) – 23/32/prik

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov –  
28/IV/erar

Plačevanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda v primeru začasnega prebivališča – 
28/IV/erar

Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU (Maja Prebil) – 28/32‑33/prik
Neprizanesljivost Sodišča EU v zadevah varstva okolja (Igor 

Vuksanović) – 31‑32/39‑30/sp
Okoljske takse lokalnega pomena – 38/18/sp
Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih –  

38/20/mo
Še po 17 letih problem ni rešen – nadaljevanje primera iz leta 2008 

– 38/21/mo
Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem okoljske dajatve v primeru 

stečaja podjetja – 41/IV/erar
»Afera Volkswagen« in jamčevalni zahtevki potrošnikov (Marko 

Majstorović) – 42‑43/9–11/č

Ko maslo ni »maslo« po pravu EU (Zoran Skubic) – 24‑25/36‑37/sp
Skrite stvarne napake pri potrošniški prodaji po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 26/24‑25/sp
Pravno priznana škoda – duševne bolečine zaradi izgubljenega 

užitka počitnic ali dopusta – pogodba o paketnem potovanju 
– 27/20–23/sp

Spletni smerokaz: Nakupovalni pomočnik v žepu (Irena Vovk) – 
27/38/prik

Consumer Protection and Online Auction Platforms – Towards a 
Safer Legal Framework (Irena Vovk) – 28/32/prik

Potrošniški spori (Irena Vovk) – 28/34/por
Ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji – varstvo 

potrošnikov – 29‑30/32–34/sp
Čaj z »nepristnim« okusom po pravu EU (Zoran Skubic) – 

29‑30/38‑39/sp
Še o valutni klavzuli in potrošniških kreditnih pogodbah v CHF 

(Mitja Matelič) – 34/11‑12/č
Usnjeni čevlji da, a ne s poreklom iz Italije (Zoran Skubic) – 

36‑37/38‑39/sp
Tudi nepričakovane tehnične težave niso opravičljiv razlog za 

odpoved leta (Zoran Skubic) – 39‑40/37‑38/sp
Je odvetnik potrošnik? (Kim Sotlar) – 39‑40/38‑39/sp
»Afera Volkswagen« in jamčevalni zahtevki potrošnikov (Marko 

Majstorović) – 42‑43/9–11/č
Pravne turbulence prevoza potnikov (Irena Vovk) – 42‑43/24/por
Electronic Consumer Contracts in the Conflict of Laws (Irena Vovk) 

– 48/32/prik
Scripturam: (Not) »Made in Israel« (Janja Hojnik) – 49‑50/23/č

pranje denarja
Paradoksi: Digitalne valute (Aleš Završnik) – 16‑17/23/č

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo

pravna država
Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema 

premoženja nezakonitega izvora (Iztok Ščernjavič in Nika 
Hudej) – 5/II–VII/pril

Bine Kordež (Jože Mencinger) – 5/34/č
Žvižganje rakom (Matej Avbelj) – 9/13‑14/č
Odnosi sodstva z javnostmi (Miodrag Đorđević) – 15/6–8/č
In flagranti: Dost mamo (Hinko Jenull) – 26/17/č
Nepravna država (Blaž Kovač) – 33/32‑33/prik

pravna kultura
A New Introduction to Comparative Law (Irena Vovk) – 23/32/prik

pravna pomoč
ZBPP‑C – poenostavitve in posodobitve postopka (Špela 

Kogovšek) – 19/11‑12/č
Dodelitev brezplačne pravne pomoči v kazenskem postopku – 

49‑50/26–30/sp

pravna sredstva
Odgovornost države zaradi opustitve dolžnega ravnanja uprave 

– neizdaje upravnega akta v razumnem roku (Tea Melart) – 
1/8–10/č

Obrazložitev odločbe disciplinske komisije društva – pravica do 
sodnega varstva, pravnega sredstva in obrambe –  
7‑8/31‑32/sp

Zoper sklep o popravi pomot ni pritožbe – 11‑12/35/mo
Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev 

pravice do svobode govora (Maja Lubarda) – 14/25‑26/sp
Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o 

njenem odstopu sodišču? (Ivan Šelih) – 16‑17/9‑10/č
Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega 

sredstva – 18/22/sp
Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in 

kršitev pravice do zasebnosti (Janja Čevriz) – 22/23‑24/sp
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – predobravnavni narok 

– 23/20‑21/sp
Poseg v človekovo pravico do pravnega sredstva – 27/20/sp
Dopolnitev poročila posebnega revizorja – imenovanje novega 

posebnega revizorja – pravice malih delničarjev –  
34/21–23/sp

Zastaranje in narava postopka nove razsoje po razveljavitvi 
pravnomočne sodbe (Leon Recek) – 36‑37/18–20/č

Bančni podatki in pravica do zasebnosti (Ana Pakiž) – 
36‑37/35‑36/sp
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premičnine
Skrite stvarne napake pri potrošniški prodaji po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 26/24‑25/sp
»Afera Volkswagen« in jamčevalni zahtevki potrošnikov (Marko 

Majstorović) – 42‑43/9–11/č

prevozno pravo
Pravila določanja in prikazovanja spletnih cen letalskih vozovnic po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 3‑4/37‑38/sp
Paradoksi: Nadzor potnikov post‑Charlie Hebdo (Aleš Završnik) – 

3‑4/45/č
Rumeni pas je lahko tudi po pravu EU samo za avtobuse in taksije 

(Zoran Skubic) – 5/26‑27/sp
Brezpilotni letalniki (Irena Vovk) – 7‑8/44/por
Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega 

občasnega cestnega prevoza potnikov – 10/II–IV/erar
Mednarodni cestni prevoz stvari ‑ izguba tovora zaradi tatvine ‑ 

skrbnost prevoznika – 10/23–25/sp
Usodni let Germanwings 4U 9525 – odškodnina po evropskem in 

mednarodnem pravu (Marko Pavliha) – 14/15‑16/č
Pravila »humanega« prevoza živine po pravu EU veljajo tudi za 

prevoze prek tretjih držav (Zoran Skubic) – 23/26‑27/sp
Paradoksi: Uber kapitalizem (Aleš Završnik) – 29‑30/25/č
Troti našega vsakdana (Nika Skvarča) – 36‑37/43/por
Tudi nepričakovane tehnične težave niso opravičljiv razlog za 

odpoved leta (Zoran Skubic) – 39‑40/37‑38/sp
Pravne turbulence prevoza potnikov (Irena Vovk) – 42‑43/24/por
Odmika se železna cesta (Marko Pavliha) – 44/3/uv
Prehod rizika in povrnitev škode na blagu v tranzitu v poslih 

mednarodne prodaje blaga (Mina Kržišnik) – 49‑50/12–14/č

prevzemi
Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi (Borut 

Bratina, Dušan Jovanovič in Miha Bratina) – 5/6–8/č
ZPre‑1G – poskus zagotovitve belih vitezov za slovenske ciljne 

družbe? (Nataša Samec) – 20‑21/3/uv
Aktualna vprašanja na področju prevzemov in novela ZPre‑1G 

(Nika Skvarča) – 42‑43/22‑23/por

prisilna poravnava
glej insolvenčno pravo

pritožba
glej pravna sredstva

Pritožbeno sodišče Angljije in Walesa
Nedovoljeno tržno unovčenje osebnosti (Klemen Pohar) – 

11‑12/36/sp

privatizacija
Peticija za privatizacijo (Matej Tomažin) – 2/34/č
Bine Kordež (Jože Mencinger) – 5/34/č
Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema (Matjaž 

Nahtigal) – 7‑8/II–VI/pril
Prišli trgovci z novci … (Jože Mencinger) – 16‑17/24/č
Pravi recept za privatizacijo: usklajeni interesi (Matej Tomažin) – 

18/20/č
Privatizacija kot moralna dilema (Sandi Kodrič) – 19/20/č
Meje slovenske privatizacijske politike (Aleš Ferčič) –  

20‑21/II–VII/pril
Re ero: Privatizacija državnih podjetij v mreži prava EU (Janja 

Hojnik) – 22/19/č
Poletna nevihta (Matej Tomažin) – 26/18/č

priznanje tuje odločbe
Priznanje tuje sodne odločbe o nadomestnem materinstvu (Judita 

Dolžan) – 14/27‑28/sp
Posledice nekoordinirane rabe radijskih frekvenc med državami 

(Mark Pohar in Igor Funa) – 24‑25/II–VIII/pril
Sodna odločba sodišča druge države članice, ki je v nasprotju 

s pravom EU, ne pomeni kršitve javnega reda (Judita Dolžan) 
– 38/24‑25/sp

promet
Uporaba vozila pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (Jernej 

Veberič) – 5/8–10/č
Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 18/27‑28/sp
Odmika se železna cesta (Marko Pavliha) – 44/3/uv

Spletni smerokaz: Ljubljana – zelena prestolnica (Irena Vovk) – 
48/38/prik

Smernice za izvajanje predpisov s področja okoljskih dajatev, št. 
13/2015 – 49‑50/II–IV/erar

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
Za ustvarjalnost in iznajdljivost v tožilstvu (Zvonko Fišer) – 1/3/uv
Imenovanje sodnikov mednarodnih sodišč v državah v praksi – 

zakaj bi bila vendarle dobrodošla novela ZPKSMS (Simona 
Drenik) – 1/10–12/odm

Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (III.) (Marko Stupica) 
– 1/15/č

Ministrovih sto dni (Irena Vovk) – 1/32/por
Različni mednarodnopravni postopki imenovanja sodnikov 

mednarodnih sodišč (Simona Drenik) – 2/17–19/č
Nekaznovanje beguncev, ki so nezakonito v državi sprejema (Miha 

Nabergoj in Marko Krajnc) – 3‑4/21–23/č
Dolge lovke farmacevtskega kriminala (Alenka Mordej) – 5/28/por
Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet (Mateja Končina Peternel) 

– 7‑8/6‑7/č
Sodba, ki je opomin sodnikom, da imajo ekonomski izrazi 

pomembno vsebino (Igor Kadunc) – 7‑8/12‑13/č
Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja – primerno orodje za 

preprečevanje spolnih zlorab otrok? (Nika Skvarča) –  
10/II–VIII/pril

Manj socialnih pravic, več sodniških pripravnikov? (Nika Skvarča in 
Marjana Garzarolli) – 11‑12/9–11/č

In flagranti: Kje to piše (Hinko Jenull) – 13/17/č
Europe's Justice Deficit? (Irena Vovk) – 13/32/prik
Cilji in zadetki (Vesna Bergant Rakočević) – 15/3/uv
Zanke slovenske inkriminacije opustitve ovadbe kaznivega dejanja 

ali storilca (Damjan Korošec) – 16‑17/15–18/č
Dve zgodbi, dva svetova (Matej Avbelj) – 18/3/uv
Osebni dokazi – verbalne izjave kot pot k materialni resnici? (Nika 

Skvarča) – 18/31/por
In flagranti: Gnostiki (Hinko Jenull) – 19/19/č
Izmeri daljo in nebeško stran – Četrt stoletja slovenske državnosti: 

anamneza, diagnoza, prognoza (Boštjan M. Zupančič) – 
24‑25/6‑7/č

Nadgradnja načela zakonitosti v ustavnosodni presoji (Tea Melart) 
– 26/10–12/č

In flagranti: Dost mamo (Hinko Jenull) – 26/17/č
Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju? (Hinko Jenull) 

– 28/6–8/č
Pravniki in novinarji (Šime Ivanjko) – 31‑32/43/č
Ko gre odvetniška kritika sodnika zunaj sodne dvorane predaleč 

(Marjan Kos) – 33/31/sp
Umiriti nihalo (Matjaž Ambrož) – 34/3/uv
Ustanovljen Sindikat pravnikov v pravosodju (Marko Samardžić) – 

34/29/por
Prioritete pravosodja (Irena Vovk) – 36‑37/46/por
Pravosodje bi moralo biti otrokom prijaznejše (Jerneja Horvat) – 

38/12–14/č
Vsa naša zrcala (Miro Cerar) – 39‑40/3/uv
In flagranti: Big game fishing (Hinko Jenull) – 39‑40/25/č
Uporaba mednarodnega prava s strani sodišč v Jugovzhodni 

Evropi (Matjaž Tratnik) – 41/32‑33/prik
Najvplivnejši pravniki 2015 (Irena Vovk) – 41/34/por
Dan pravosodja 2015 (Irena Vovk) – 44/31/por
In flagranti: Skrivnost sobe 13A (Hinko Jenull) – 47/17/č
Odgovornost pravnikov (Patricij Maček) – 48/30‑31/por
Vpliv evropskega prava na sodnike nove Evrope (Vesna Bergant 

Rakočević) – 48/31‑33/prik
Networking the Rule of Law – How Change Agents Reshape 

Judicial Governance in the EU (Irena Vovk) – 48/32/prik
Sto sodnijskih (Igor Karlovšek) – 49‑50/44‑45/prik

predkazenski postopek
glej kazensko procesno pravo in policija

predsednik republike
Pomilostitveni postopek – hitri postopek? (Nataša Brenk) – 

20‑21/14–16/č

prekrški
glej kaznovalno pravo
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Je rok za plačilo sodne takse procesni ali materialnopravni rok? 
(Aleš Kaluža) – 29‑30/20–22/č

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (actio Pauliana) zunaj 
stečaja s poudarkom na roku za izpodbijanje (Sanja Vujanović) 
– 29‑30/II–VI/pril

Izterjava sankcij za prekršek lahko traja tudi deset let –  
31‑32/29/mo

Pogodbena kazen za zamudo pri izročitvi računalniške 
programske opreme (Sanela Brglez) – 39‑40/12‑13/č

Roki za izpodbijanje in ugotavljanje očetovstva s strani staršev 
(Špela Kogovšek) – 39‑40/14‑15/č

Rok za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva – 42‑43/28/sp
Darilni bon (Boštjan Špec) – 44/6–8/č
Rok za odpoved pri poskusnem delu (Miha Šercer) – 44/22/vo
Več kot četrt stoletja trajajoči upravni postopki očitno kršili pravico 

do sojenja v razumnem roku (Matej Cerar) – 45‑46/32‑33/sp
Tudi predhodne odredbe razveljavljajo, mar ne? (Jurij Rovere) – 

49‑50/6–11/č
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – rok za ugovor – 

49‑50/26/sp
Dopustnost vložitve odškodninskega zahtevka na področju prava 

javnih naročil (Alenka Antloga) – 49‑50/34/sp

Romi
Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja (Irena Vovk) 

– 9/29/por
Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas 

– 14/22/mo
Prav(ičn)o: Tokrat ni bilo težko biti Slovenec (Ciril Ribičič) – 18/19/č
Strategija za Rome (Irena Vovk) – 19/34/por
Romski svetnik potrjen – kaj pa zdaj? (Blaž Kovač) –  

29‑30/19‑20/č
Dostop do sanitarij v romskem naselju – 38/20‑21/mo

Romunija
Domneva nedolžnosti (Lena Šutanovac) – 36‑37/36/sp

Rusija
Preiskava odvetniške pisarne (Aleš Velkaverh) – 11‑12/38/sp

S
samomor

(Ne)odgovornost države za samomor zapornika (Ana Pakiž) – 
48/25‑26/sp

samostojni podjetnik posameznik
Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in 

kmete – 7‑8/I‑II/erar
Javni uslužbenec kot popoldanski s. p. (Nana Weber) – 13/20/vo
Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo 

v odvisnem razmerju z delodajalcem – problematika 
prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni 
v skladu s pravno in ekonomsko vsebino razmerja –  
15/I‑II/erar

Delo na črno in omogočanje dela na črno – pogosta vprašanja in 
odgovori – 23/I–IV/erar

Prodaja zemljišč in DDV (Neža Kompare) – 35/24/sp
Elementi delovnega razmerja (Miha Šercer) – 41/20/vo
Odgovornost pravne osebe za prekršek – ekskulpacijski razlogi – 

42‑43/30–34/sp
Zakaj morajo samostojni podjetniki objaviti namero prenehanja 

opravljanja dejavnosti? (Jelka Lugarič) – 44/8‑9/č

San Marino
Bančni podatki in pravica do zasebnosti (Ana Pakiž) – 

36‑37/35‑36/sp

sindikat
Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do 

združevanja (Matej Cerar) – 2/25‑26/sp
Žrtev nezakonitega zaposlovanja – 5/22/mo
Urna postavka napotenih delavcev in njihova pravica do skupinske 

tožbe (Zoran Skubic – 9/23‑24/sp
Izplačilo višje jubilejne nagrade (Nana Weber) – 11‑12//29/vo
Kriza ne more biti izgovor (Irena Vovk) – 22/29‑30/por
Reprezentativnost sindikata – aktivna legitimacija – pravica do 

kolektivnega dogovarjanja – 27/23‑24/sp

R
računovodstvo

glej tudi revidiranje
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – opustitev dolžnega 

ravnanja poslovodstva – preverjanje javno objavljenih 
računovodskih izkazov stečajnega dolžnika – 34/23‑24/sp

Računsko sodišče Republike Slovenije
Misija »neodvisnost« (Igor Šoltes) – 1/16‑17/č
Status poklicev – sodni cenilec za ocenjevanje vrednosti 

nepremičnin (Žiga Stupica) – 5/11‑12/odm
Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih 

projektih s poudarkom na sodni praksi EU (Breda Mulec) –  
27/II–VII/pril

razlastitev
glej urejanje prostora

referendum
Predlog ZRLI‑E (Irena Vovk) – 3‑4/44/por
O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa 

referenduma (Saša Zagorc in Tilen Štajnpihler) – 14/II–VII/pril
Bo Ustavno sodišče prepovedalo referendum o noveli 3. člena 

ZZZDR? (Janez Pogorelec) – 23/6‑7/č
Ustavni razlogi za prepoved referenduma o porokah istospolnih 

partnerjev (Neža Kogovšek Šalamon) – 24‑25/15‑16/č
Prav(ičn)o: Katalonija – moja dežela (Ciril Ribičič) – 24‑25/21/č
Referendumsko odločanje, ustavna demokracija in pravica do 

poroke (Jaka Kukavica) – 26/14‑15/odm
Meje ustavnosodnega odločanja (Nika Skvarča) – 42‑43/23/por
Referendum je dopustno razpisati – 42‑43/29/sp
Listi iz oktobrskega in novembrskega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

47/30–32/zap
O čem bomo glasovali na referendumu o noveli ZZZDR? (Mojca 

Zadravec) – 48/12–14/č
Referenduma ni dopustno razpisati – 49‑50/25/sp

regres
glej letni dopust

revizija (pravno sredstvo)
glej pravna sredstva

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče
Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti (Marko Rakovec 

in Danijela Horvat) – 16‑17/19‑20/č
Na obzorju mednarodna konvencija o prepovedi hudodelstev 

zoper človečnost (Matjaž Kačič) – 26/29/por
Izločitev dokazov v kazenskem postopku (primerjalnopravni 

pregled) (Liljana Selinšek) – 28/II–VI/pril

roki
Odgovornost države zaradi opustitve dolžnega ravnanja uprave 

– neizdaje upravnega akta v razumnem roku (Tea Melart) – 
1/8–10/č

Štetje delovne dobe in višina odpravnine (Miha Šercer) –  
3‑4/26/vo

Odpoved delavca v času poskusnega dela (Nana Weber) –  
5/18/vo

Finančna zavarovanja pri javnih naročilih (Miran Jus) – 6/II–VII/pril
Pisno izdelana sodba po več mesecih od njene razglasitve –  

9/21/mo
V ospredju kakovost sojenja in razumljivost sodb (Irena Vovk) – 

9/27–29/por
Novela Zakona o kmetijstvu: plačilni roki za živila, varuh in 

nedovoljena ravnanja (Andrej Hafner) – 10/11‑12/č
Od katerega trenutka začne teči zastaralni rok? (Luigi Varanelli) – 

11‑12/12‑13/č
Ko se glavna obravnava nikakor ne konča – 11‑12/35/mo
Sodnik mora spoštovati roke – 14/22/mo
Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih 

postopkov (Igor Strnad) – 18/6–8/č
Rok za zagovor delavca ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

(Miha Šercer) – 18/21/vo
Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP‑2 ter določb 

o zastaranju v finančnih preiskavah (Janez Čebulj) – 19/8–10/č
Kršitev predpisanega roka za izdelavo in vročitev pisne sodbe je 

kršitev zakona – 19/25/mo
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Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za 
osebe v delovnem razmerju – 13/I‑II/erar

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. 
januarja 2015 dalje – za samozaposlene osebe, družbenike, 
rejnice in verske delavce – 13/II‑III/erar

Pridobivanje diagnoz v postopku delitve neprofitnih stanovanj 
v najem – 14/21/mo

Smrt stranke je razlog za ustavitev postopka – 14/23/mo
Svoboda gibanja mavričnih družin v EU – trendi in izzivi (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 15/II–VIII/pril
Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – 

osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic –  
15/II–IV/erar

Zaradi nezakonitega ravnanja Ministrstva za notranje zadeve 
policist ostal brez zaposlitve – 15/23/mo

Samodejno poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev 
– 16‑17/31/mo

Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega 
sredstva – 18/22/sp

Prokurist upokojenec (Dino Zadnikar) – 20‑21/8‑9/č
Kriza ne more biti izgovor (Irena Vovk) – 22/29‑30/por
Delo na črno in omogočanje dela na črno – pogosta vprašanja in 

odgovori – 23/I–IV/erar
Zdravstveno zavarovanje upokojenca v tujini (Staša Račnik) – 

24‑25/23‑24/vo
Z izvršbo nad občino, ki ne želi izplačati subvencije najemnin – 

24‑25/29/mo
Univerzalni temeljni dohodek – ideja prihodnosti (Igor Vuksanović) 

– 24‑25/44‑45/prik
Consumer Debt and Social Exclusion in Europe (Irena Vovk) – 

26/32/prik
ZIZ‑K: veteranski dodatek je predmet izvršbe (Mateja Štupar) – 

27/6–9/č
Odpust dolgov revnim (Irena Vovk) – 27/34/por
Za ožjo opredelitev kaznivih dejanj zoper delovno razmerje (Alenka 

Mordej) – 28/VI–VIII/pril
Enakost pri zagotavljanju socialnih dajatev pridržanim osebam 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/35‑36/sp
Pravica do denarnega nadomestila delno brezposelnega 

obmejnega delavca (Jasmina A. Tabaković) – 29‑30/37‑38/sp
Dokup pokojninske dobe (Irena Vovk) – 29‑30/46/por
Leto in osem mesecev za razpis prvega naroka za glavno 

obravnavo v socialni zadevi – 33/27/mo
Štipendija za deficitarne poklice – slepa ulica v sistemu 

štipendiranja (Žiga Rejc) – 34/13‑14/č
Ukinitev dela subvencije neprofitne najemnine: nerazumna poteza 

in nesorazmeren poseg (Mateja Apohal) – 35/12‑13/č
Zakaj so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

izvzeti iz plačila davka od prometa zavarovalnih poslov? 
(Bruno Nikolić) – 35/14/č

Varstveni dodatek in uveljavitev ZSVarPre – 35/21‑22/sp
Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno – Zaposlovanje na 

črno – 36‑37/II–IV/erar
Usklajevanje invalidnin – 38/20/mo
Kontrolni pregled zaradi ugotavljanja invalidnosti (Nataša 

Belopavlovič) – 39‑40/28/vo
Prejemanje dodatka za nego otroka s posebnimi potrebami 

ne izključuje sočasnega prejemanja dodatka za pomoč in 
postrežbo – 39‑40/31/mo

Ali redna delovna razmerja izginjajo? (Darja Senčur Peček) – 
42‑43/3/uv

Aktualna vprašanja delovnega prava in socialne varnosti (Irena 
Vovk) – 42‑43/21‑22/por

Posledice zavlačevanja z odločitvijo ne smejo pasti na pobudnika 
– 42‑43/32/mo

Posluh JSS MOL za pravice oseb z odvzeto poslovno 
sposobnostjo – 42‑43/33/mo

Invalidska komisija ZPIZ‑a in načelo neodvisnosti izvedenca 
(Marjan Kos) – 42‑43/35/sp

Zaposlovanje starejših delavcev (Luka Žnidarič) – 47/6‑7/č
Pravica do obveščenosti posameznika glede obdelave njegovih 

davčnih podatkov po pravu EU (Zoran Skubic) – 47/22‑23/sp
Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost 

– 49‑50/28/mo
Dvojni status upokojencev (Irena Vovk) – 49‑50/46/por

sociologija
Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja – primerno orodje za 

preprečevanje spolnih zlorab otrok? (Nika Skvarča) –  
10/II–VIII/pril

Samozaposleni kmetje ne morejo ustanoviti sindikata (Ana Pakiž) 
– 33/30/sp

Objava osebnih podatkov delavcev na oglasni deski – 34/22/mo
Ustanovljen Sindikat pravnikov v pravosodju (Marko Samardžić) – 

34/29/por

Slovenija
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp
Slovenski dan na Sodišču EU: mar ga zmoremo podaljšati v 

prihodnost? (Marko Pavliha) – 10/3/uv
Prvi, a s slabim rezultatom (Irena Vovk) – 16‑17/46/por
Državna banka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 

(Igor Vuksanović) – 23/23/sp
Slovenija obsojena zaradi kršitve prepovedi mučenja in pravice do 

zasebnega življenja (Matic Kumer) – 24‑25/33‑34/sp
Zakonsko predvideno obveščanje upnikov v stečajnem postopku 

ni bilo zadostno (Matej Cerar) – 24‑25/35/sp
Donat Mg pod luksemburškim kladivom (Zoran Skubic) – 

27/27‑28/sp
Zmanjšanje davčne osnove za davek na dodano vrednost (Igor 

Vuksanović) – 28/29‑30/sp
Poplačilo deviznih varčevalcev LB: pravična delitev dolgov 

nekdanje Jugoslavije med države naslednice? (Janja Hojnik) – 
31‑32/II–VIII/pril

Neprizanesljivost Sodišča EU v zadevah varstva okolja (Igor 
Vuksanović) – 31‑32/39‑30/sp

Prodaja zemljišč in DDV (Neža Kompare) – 35/24/sp
Napake pri vročanju se lahko izkažejo za usodne (Igor Vuksanović) 

– 41/23‑24/sp
Invalidska komisija ZPIZ‑a in načelo neodvisnosti izvedenca 

(Marjan Kos) – 42‑43/35/sp
Več kot četrt stoletja trajajoči upravni postopki očitno kršili pravico 

do sojenja v razumnem roku (Matej Cerar) – 45‑46/32‑33/sp

Slovenska vojska
glej vojska

smrtna kazen
Je še mogoče razmejevanje med smrtno kaznijo in dosmrtnim 

zaporom? (Nika Skvarča) – 22/22/sp

socialna država
Univerzalni temeljni dohodek – ideja prihodnosti (Igor Vuksanović) 

– 24‑25/44‑45/prik

socialna varnost
glej tudi upokojitev
Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje (Igor 

Vuksanović) – 2/20‑21/vo
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – povrnitev škode ZPIZ 

zaradi izplačevanja nadomestila za invalidnost – 2/23–25/sp
Omejevanje družinskih prejemkov po prostem preudarku? (Neža 

Pogorelčnik) – 2/27‑28/sp
Re ero: Na poti v socialno unijo EU ali korak nazaj (Janja Hojnik) – 

2/33/č
Pridobitev denarnega nadomestila, ko delodajalec delavca ne 

odjavi iz socialnih zavarovanj – 3‑4/30/mo
Odpoved delavca v času mirovanja pogodbe (Nana Weber) – 

5/18/vo
Spremembe pri oprostitvi plačila prispevkov za invalidska podjetja 

– 5/IV/erar
Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij (Nana Weber) – 

5/30‑31/prik
Avtomatično poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev 

– 6/20‑21/mo
Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in 

kmete – 7‑8/I‑II/erar
Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in 

prispevkov delodajalca – 7‑8/III/erar
Ugodnosti pri zaposlovanju mater kot posebni ukrep – 9/20/mo
Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. februarju 2015 

– 10/I‑II/erar
Pravna vprašanja univerzalnega temeljnega dohodka (Renata 

Mihalič) – 10/31/por
Manj socialnih pravic, več sodniških pripravnikov? (Nika Skvarča in 

Marjana Garzarolli) – 11‑12/9–11/č
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks socialno šibkim 

posameznikom – 13/21/sp
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Pravila »humanega« prevoza živine po pravu EU veljajo tudi za 
prevoze prek tretjih držav (Zoran Skubic) – 23/26‑27/sp

Preglednost pogodbenih pogojev v zavarovalnih pogodbah, 
povezanih s posojilnimi pogodbami (Judita Dolžan) – 
23/27‑28/sp

Ko maslo ni »maslo« po pravu EU (Zoran Skubic) – 24‑25/36‑37/sp
Merilo za trajno odklonitev odvzema krvi (Kim Sotlar) – 

24‑25/37‑38/sp
Prihodnost informacijske zasebnosti (Mitja Podpečan) –  

26/II–VIII/pril
Skrite stvarne napake pri potrošniški prodaji po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 26/24‑25/sp
Vročitev odškodninskih tožb proti državi izdajateljici obveznic 

(Judita Dolžan) – 26/25‑26/sp
Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih 

projektih s poudarkom na sodni praksi EU (Breda Mulec) –  
27/II–VII/pril

Donat Mg pod luksemburškim kladivom (Zoran Skubic) – 
27/27‑28/sp

Zelena luč za centralne bankirje (Igor Vuksanović) – 27/28‑29/sp
Kolektivni odpust delavcev (Neža Kompare) – 28/28/sp
Zmanjšanje davčne osnove za davek na dodano vrednost (Igor 

Vuksanović) – 28/29‑30/sp
Fundamental Rights in the EU – A Matter for Two Courts (Irena 

Vovk) – 28/32/prik
Pravica do denarnega nadomestila delno brezposelnega 

obmejnega delavca (Jasmina A. Tabaković) – 29‑30/37‑38/sp
Čaj z »nepristnim« okusom po pravu EU (Zoran Skubic) – 

29‑30/38‑39/sp
Neprizanesljivost Sodišča EU v zadevah varstva okolja (Igor 

Vuksanović) – 31‑32/39‑30/sp
Večja učinkovitost arbitražnih klavzul v EU? (Peter Gorše) – 

31‑32/41‑42/sp
Pravila organizacije delovnega časa zdravnikov na usposabljanju 

po pravu EU (Zoran Skubic) – 33/28‑29/sp
Grški sodniki brez starševskega dopusta (Neža Kompare) –  

33/29/sp
Predhodni test integracije je po pravu EU dopusten pogoj za 

združitev družine državljanov tretjih držav (Zoran Skubic) – 
34/25‑26/sp

Opredelitev pojma pomožni postopek v Preživninski uredbi (Judita 
Dolžan) – 34/26‑27/sp

Prodaja zemljišč in DDV (Neža Kompare) – 35/24/sp
Tudi način postavitve električnega števca je lahko sredstvo 

diskriminacije (Zoran Skubic) – 35/25‑26/sp
Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu (Kaja Batagelj in Ana 

Hergouth) – 36‑37/11–13/č
Kako na pravico do prebivanja družinskega člana državljana 

EU vpliva razveza zakonske zveze (Katarina Vatovec) – 
36‑37/37‑38/sp

Usnjeni čevlji da, a ne s poreklom iz Italije (Zoran Skubic) – 
36‑37/38‑39/sp

Zastaranje davčnih goljufij po pravu EU – nedopustno? (Zoran 
Skubic) – 38/23‑24/sp

Sodna odločba sodišča druge države članice, ki je v nasprotju 
s pravom EU, ne pomeni kršitve javnega reda (Judita Dolžan) 
– 38/24‑25/sp

Tudi nepričakovane tehnične težave niso opravičljiv razlog za 
odpoved leta (Zoran Skubic) – 39‑40/37‑38/sp

Je odvetnik potrošnik? (Kim Sotlar) – 39‑40/38‑39/sp
Bodo podatki iz EU res našli varnejši pristan v ZDA? Trenutek 

streznitve (Jelena Burnik) – 41/3/uv
Sizifovo delo sodišč zadnje stopnje v zadevah prava EU (Janja 

Hojnik in Katarina Vatovec) – 41/6–8/č
Integriteta načela varnega pristana osebnih podatkov obvarovana 

tudi po slovenski zaslugi (Zoran Skubic) – 41/24‑26/sp
Delovni čas »mobilnih« delavcev po pravu EU (Zoran Skubic) – 

42‑43/36‑37/sp
Je ponudba kratkih videoposnetkov na spletišču časopisa 

avdiovizualna medijska storitev po pravu EU? (Zoran Skubic) – 
44/28‑29/sp

Umetno ustvarjeni pogoji in ekstrapolacija (Matija Miklič) – 
44/29‑30/č

Obvezna uporaba standardnega obrazca glede pravice do 
zavrnitve sprejema pisanja po Uredbi o vročanju (Judita 
Dolžan) – 45‑46/36‑37/sp

Izključitvena klavzula v postopku oddaje javnega naročila v Italiji 
(Kim Sotlar) – 45‑46/37‑38/sp

Barvne kontaktne leče brez dioptrije skozi očala Sodišča EU (Neža 
Kompare) – 45‑46/39‑40/sp

Sodišče Evropske unije
Ročna zavora Sodišča EU pri pristopanju EU k EKČP (Janja Hojnik) 

– 1/13‑14/č
Tudi človeški zarodek je lahko patentiran kot izum na podlagi prava 

EU (Zoran Skubic) – 1/21‑22/sp
Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU 

(Saša Sever) – 2/3/uv
Avtorsko delo kot evropski pravni standard (Eneja Drobež) – 

2/8–10/č
Omejevanje družinskih prejemkov po prostem preudarku? (Neža 

Pogorelčnik) – 2/27‑28/sp
Debelost se po delovnem pravu EU lahko šteje kot invalidnost 

(Zoran Skubic) – 2/28‑29/sp
Dopustne dopolnitve in spremembe ponudb po ZJN‑2 (Marija 

Bukovec Marovt) – 3‑4/6–9/č
Avtorsko delo – evropski in primerjalnopravni vidik na primeru del 

uporabne umetnosti (Eneja Drobež) – 3‑4/17‑18/č
Pravila določanja in prikazovanja spletnih cen letalskih vozovnic po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 3‑4/37‑38/sp
Pravica oškodovanca do pridobitve informacij od proizvajalca 

zdravila z napako (Kim Sotlar) – 3‑4/38‑39/sp
Uporaba vozila pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (Jernej 

Veberič) – 5/8–10/č
Rumeni pas je lahko tudi po pravu EU samo za avtobuse in taksije 

(Zoran Skubic) – 5/26‑27/sp
Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev (Igor Vuksanović) – 

6/23‑24/sp
Pošteno delo odvetnikov po pravu EU (Zoran Skubic) – 6/25‑26/sp
Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki? (Milena Basta 

Trtnik) – 7‑8/8–10/č
Ali je po pravu EU že testno črpanje energentov podvrženo celostni 

presoji vplivov na okolje (Zoran Skubic) – 7‑8/36‑37/sp
Prilagoditev pogodbenega razmerja med banko in potrošnikom 

z znižanjem nezakonito visokih zamudnih obresti (Igor 
Vuksanović) – 7‑8/37‑38/sp

Urna postavka napotenih delavcev in njihova pravica do skupinske 
tožbe (Zoran Skubic – 9/23‑24/sp

Slovenski dan na Sodišču EU: mar ga zmoremo podaljšati v 
prihodnost? (Marko Pavliha) – 10/3/uv

Mednarodna zaščita dezerterjev po pravu EU (Zoran Skubic) – 
10/28‑29/sp

Odškodninska odgovornost proizvajalca medicinskih pripomočkov 
z napako (Zoran Skubic) – 11‑12/40/sp

Dokazno breme v primeru predpogodbenih obveznosti pri 
potrošniškem kreditu (Judita Dolžan) – 11‑12/41/sp

Nižji DDV za e‑knjige po pravu EU ni dopusten (Zoran Skubic) – 
13/25/sp

Meje dopustnosti preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih lahko 
država članica še naloži lastniku onesnaženih nepremičnin 
(Zoran Skubic) – 14/24‑25/sp

Vpliv temeljnih pravic na evropsko zasebno pravo in vloga Sodišča 
EU (Petra Ferk) – 14/29/por

Smernice glede umika rezultatov iskanja po osebnem imenu (Igor 
Kolar) – 15/8–10/č

Sledna pravica avtorjev po pravu EU (Zoran Skubic) – 15/29‑30/sp
Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem 

pretoku kapitala (Primož Mikolič) – 16‑17/6–9/č
Prost pretok storitev v EU tudi za turške državljane? (Jerneja Horvat 

in Janja Hojnik) – 16‑17/21‑22/č
Presoja vplivov na okolje pri gradnji trgovskega centra po pravu EU 

(Zoran Skubic) – 16‑17/34‑35/sp
Umik predloga zakonodajnega akta – do kod seže zakonodajna 

iniciativa Komisije? (Katarina Vatovec) – 18/26/27/sp
Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 18/27‑28/sp
Priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica arhitekta po 

pravu EU (Zoran Skubic) – 19/28‑29/sp
Tehnične specifikacije blaga pri javnih naročilih (Neža Kompare) – 

19/29/sp
Osebne izkaznice niso zajete med potovalne dokumente iz Uredbe 

št. 2252/2004 (Katarina Vatovec) – 20‑21/34‑35/sp
Izvršba in izpodbijanje dolžnikovih razpolaganj v stečaju po pravu 

EU (Zoran Skubic) – 20‑21/35‑36/sp
Forum uveljavljanja odškodninske odgovornosti nezakonitih 

kartelov po Uredbi Bruselj I (Zoran Skubic) – 22/24‑25/sp
Dialog med Ustavnim sodiščem in Sodiščem EU (Petra Ferk) – 

22/30/por
Vnovična zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na tekmovanju 

iz poznavanja prava EU (Ana Vlahek in Ana Hergouth) –  
22/31/por
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Izvršba: upnikov umik predloga (Dida Volk) – 13/10–12/č
Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab (Igor Vuksanović) – 

13/13‑14/č
Kaj je pravica – kaj je resnica? (Miroslav Mozetič) – 14/3/uv
Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti (Aleksij Mužina in 

Klemen Pohar) – 14/9‑10/č
Kako kazenska sodišča po svetu uporabljajo možgane (Miha 

Hafner) – 14/13‑14/č
Sodnik mora spoštovati roke – 14/22/mo
Cilji in zadetki (Vesna Bergant Rakočević) – 15/3/uv
Odnosi sodstva z javnostmi (Miodrag Đorđević) – 15/6–8/č
Plače sodnikov – 15/22/sp
Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o 

njenem odstopu sodišču? (Ivan Šelih) – 16‑17/9‑10/č
»Ali je Ustavno sodišče sledilo iskanju pravičnosti?« (Matevž Krivic) 

– 16‑17/12–14/č
Ugotavljanje olajševalnih in obteževalnih okoliščin v primeru 

sprejetega priznanja krivde in obseg sodbenih razlogov (Leon 
Recek) – 16‑17/II–VII/pril

Vezanost pravdnega sodišča na pravnomočen sklep o izreku 
vzgojnega ukrepa mladoletniku – 16‑17/28–30/sp

Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih 
postopkov (Igor Strnad) – 18/6–8/č

Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja – 
18/22–24/sp

ZBPP‑C – poenostavitve in posodobitve postopka (Špela 
Kogovšek) – 19/11‑12/č

Kršitev predpisanega roka za izdelavo in vročitev pisne sodbe je 
kršitev zakona – 19/25/mo

Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne 
obsodbe (Saša Kmet) – 20‑21/17–20/č

Z obrobja postave: Gozd, drevesa, piksli, misli in besede (Tomaž 
Pavčnik) – 20‑21/21/č

Za pomoto se je treba (vsaj) opravičiti – 20‑21/31/mo
Položaj otroka v družinskem sporu (Jaka Kukavica in Grega 

Oprčkal) – 20‑21/41/por
Sodstvo v letu 2014 (Irena Vovk) – 20‑21/46/por
Neodvisnost sodstva – pravica državljanov! (Janja Roblek) –  

22/3/uv
Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak (Matevž Krivic) – 

22/14–16/č
Prosta presoja dokazov in prepoved dokaznih pravil pri 

korupcijskih deliktih (Andrej Ferlinc) – 22/16–18/č
Dialog med Ustavnim sodiščem in Sodiščem EU (Petra Ferk) – 

22/30/por
Pravna narava sklepa o sprejemu priznanja krivde (Primož Gorkič) 

– 23/12‑13/č
Neustrezna ureditev volitev sodnic in sodnikov v Državnem zboru 

(Matjaž Debelak) – 23/14‑15/č
Paradoksi: Nosljivi računalniki (Aleš Završnik) – 23/17/č
Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 

(Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur) – 23/II–VII/pril
Svoboda izražanja in nepristranskost sodišča v »sporu« med 

sodnico in odvetnikom (Matic Kumer) – 23/24‑25/sp
Mediacija na sodišču druge stopnje (predvsem v delovnih sporih) 

(Janez Novak) – 24‑25/8–11/č
Razlikovati napake od »nespodobnega« sojenja (Matevž Krivic) – 

24‑25/17–20/č
Nesorazmerna omejitev pravice pritožnika do povračila škode – 

24‑25/25/sp
Pravica do učinkovitega sodnega varstva – 24‑25/25/sp
Sodna kontrola odvzema prostosti osebam, ki jim je odvzeta 

poslovna sposobnost – 26/20/sp
Sofisticirano izmikanje bistvu problema – in spoznanju storjene 

napake (Matevž Krivic) – 27/13–15/odm
Z obrobja postave: Izobraževanje (Tomaž Pavčnik) – 27/17/č
Reprezentativnost sindikata – aktivna legitimacija – pravica do 

kolektivnega dogovarjanja – 27/23‑24/sp
Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju? (Hinko Jenull) 

– 28/6–8/č
Pravna narava zahtevkov iz priobčevanja fonogramov javnosti 

(Eneja Drobež) – 28/10–12/č
Ko se pred sodiščem znajde porota (Marjan Kos) – 28/26/sp
Namerno zavajanje – ali res nerazumevanje? (Matevž Krivic) – 

29‑30/17‑18/odm
Je rok za plačilo sodne takse procesni ali materialnopravni rok? 

(Aleš Kaluža) – 29‑30/20–22/č
In v Ustavi se je zapisalo … (Marta Dominika Jelačin) – 

29‑30/43‑34/č

Pravica do obveščenosti posameznika glede obdelave njegovih 
davčnih podatkov po pravu EU (Zoran Skubic) – 47/22‑23/sp

Dovoljenje za promet z zdravili (Neža Kompare) – 47/23‑24/sp
Minimalna plača delavcev pri izvajanju javnega naročila (Kim 

Sotlar) – 48/27‑28/sp
Aktivistična vloga Slovenije (Blažka Vrsajković) – 48/29/por
Obravnava provizije pri prodaji »bitcoinov« po ZDDV‑1 –  

49‑50/I/erar
Meje čezmejne pristojnosti nacionalnega varuha osebnih podatkov 

po pravu EU (Zoran Skubic) – 49‑50/33‑34/sp
Dopustnost vložitve odškodninskega zahtevka na področju prava 

javnih naročil (Alenka Antloga) – 49‑50/34/sp

Sodni svet RS
Kdo je tu sporen (Vesna Bergant Rakočević) – 5/3/č
Nedopusten poseg v sodstvo? – Strah je odveč (Jasna Murgel) – 

6/12‑13/odm
Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet (Mateja Končina Peternel) 

– 7‑8/6‑7/č
Se poslanci res imajo za sposobne sodniškega odločanja? (Matevž 

Krivic) – 7‑8/20‑21/odm
Z obrobja postave: Ugled sodstva (Tomaž Pavčnik) – 7‑8/45/č
Neodvisnost sodstva – pravica državljanov! (Janja Roblek) –  

22/3/uv
Neustrezna ureditev volitev sodnic in sodnikov v Državnem zboru 

(Matjaž Debelak) – 23/14‑15/č
Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture 

(Mateja Končina Peternel) – 33/3/uv
Spletni smerokaz: Sodni svet (Irena Vovk) – 33/38/prik

sodstvo
glej tudi ustavno sodstvo
Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU 

(Saša Sever) – 2/3/uv
Problemi izrekanja in izvajanja prepovedi nasilnih dejanj po ZPND 

(Vesna Bergant Rakočević) – 3‑4/12–14/č
Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih 

služnosti do uveljavitve EZ‑1 (Nina Penhofer) – 3‑4/14–16/odm
Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v 

slovenskem kazenskem postopku (Katja Šugman Stubbs) – 
3‑4/II–VII/pril

Dokazovanje v evropskem civilnem postopku (Mitja Pukšič) – 
3‑4/41/por

Kdo je tu sporen (Vesna Bergant Rakočević) – 5/3/č
Status poklicev – sodni cenilec za ocenjevanje vrednosti 

nepremičnin (Žiga Stupica) – 5/11‑12/odm
Nedopusten poseg v sodstvo? – Strah je odveč (Jasna Murgel) – 

6/12‑13/odm
Kadrovanje v imenu politike (Irena Vovk) – 6/32/por
Stare decisis (Boštjan M. Zupančič) – 7‑8/3/uv
Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet (Mateja Končina Peternel) 

– 7‑8/6‑7/č
Neusklajena sodna praksa glede odmere letnega dopusta in 

regresa (Vesna Fašink) – 7‑8/10‑11/č
Javna pritožbena seja (Luka Vavken) – 7‑8/15–17/č
Se poslanci res imajo za sposobne sodniškega odločanja? (Matevž 

Krivic) – 7‑8/20‑21/odm
Kdaj se vrne poslovna sposobnost? – 7‑8/27/mo
Z obrobja postave: Ugled sodstva (Tomaž Pavčnik) – 7‑8/45/č
Brez navideznosti in improvizacije (Branko Masleša) – 9/3/uv
Procesno uveljavljanje zastaranja (Igor Strnad) – 9/9–11/č
Enostranska izjava o ustanovitvi služnosti kot neveljavni pravni 

temelj za nastanek in vpis služnosti v zemljiško knjigo (Anja 
Topolovec) – 9/12/č

Je sodna praksa glede odmere letnega dopusta in regresa res 
neusklajena? (Samo Puppis) – 9/17/odm

Pisno izdelana sodba po več mesecih od njene razglasitve –  
9/21/mo

V ospredju kakovost sojenja in razumljivost sodb (Irena Vovk) – 
9/27–29/por

Uklonilni zapor – kako naprej? (Zinka Strašek) – 10/6–8/č
Mera pravne odločitve (Marijan Pavčnik) – 11‑12/3/uv
Manj socialnih pravic, več sodniških pripravnikov? (Nika Skvarča in 

Marjana Garzarolli) – 11‑12/9–11/č
Uklonilni zapor – prenagljeno olajšanje (Dragan Petrovec) – 

11‑12/18‑19/odm
Prav(ič)no: Opravičujem se (Ciril Ribičič) – 11‑12/25/č
Ko se glavna obravnava nikakor ne konča – 11‑12/35/mo
Pri urejanju stikov je hitrost ravnanja ključna (Matej Cerar) – 

11‑12/39/sp
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sovražni govor
Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta! (Nika Skvarča) – 

15/30‑31/por
Medijsko in internetno zakonodajo spreminjati s tresočo roko 

(Polona Tepina) – 26/3/uv
Napoved težkih časov za anonimne forumaše (Igor Vuksanović) – 

26/22‑23/sp
Caveat webmaster in (samo)marginalizacija prava človekovih 

pravic v informacijski dobi (Boštjan Makarovič – 29‑30/8‑9/č
Za pomoč in strpnost (Nataša Pirc Musar) – 45‑46/3/uv
Sovražni govor (Irena Vovk) – 48/34/por

Splošno sodišče Evropske unije 
Pristojnost, položaj in zmožnosti konkurenčnopravnih organov 

(Janja Čevriz) – 1/20‑21/sp
Trirazsežna znamka igralnih figur Lego (Klemen Pohar) – 

31‑32/42/sp

Srbija
Izid sodbe o genocidu med Hrvaško in Srbijo povsem pričakovan 

(Ana Kastelec) – 9/26‑27/sp
Poplačilo deviznih varčevalcev LB: pravična delitev dolgov 

nekdanje Jugoslavije med države naslednice? (Janja Hojnik) – 
31‑32/II–VIII/pril

statistika
En diplomant na kvadratni kilometer (Jože Mencinger) – 1/34/č
Brez navideznosti in improvizacije (Branko Masleša) – 9/3/uv
V ospredju kakovost sojenja in razumljivost sodb (Irena Vovk) – 

9/27–29/por
Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja – primerno orodje za 

preprečevanje spolnih zlorab otrok? (Nika Skvarča) –  
10/II–VIII/pril

Spletni smerokaz: Popis prebivalstva (Irena Vovk) – 11‑12/50/prik
US: Približali smo se mejam svoje zmogljivosti (Irena Vovk) – 

14/30/por
Smernice glede umika rezultatov iskanja po osebnem imenu (Igor 

Kolar) – 15/8–10/č
Sodstvo v letu 2014 (Irena Vovk) – 20‑21/46/por
Za ožjo opredelitev kaznivih dejanj zoper delovno razmerje (Alenka 

Mordej) – 28/VI–VIII/pril
Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 

(Stanko Čokelc in Ana Križman) – 34/II–VIII/pril
Prestopi poslancev (Katarina Žagar) – 39‑40/22‑23/č

stavka
Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do 

združevanja (Matej Cerar) – 2/25‑26/sp

stečaj
glej insolvenčno pravo

stvarno pravo
glej tudi lastninska pravica, nepremičnine in zemljiška knjiga
Pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem v povezavi 

z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih služb po EZ‑1 
(Domen Neffat in Sašo Potočnik) – 1/6‑7/č

Tožba za izpraznitev idealnega deleža nepremičnine – sklepčnost 
tožbe – 2/22‑23/sp

Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne 
lastnine (Marijana Vugrin) – 2/II–IV/pril

Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih 
služnosti do uveljavitve EZ‑1 (Nina Penhofer) – 3‑4/14–16/odm

Stroški obratovanja večstanovanjske stavbe – terjatve skupnosti 
etažnih lastnikov – zastaranje – 3‑4/29–33/sp

Odvzem nepremičnine zaradi gradnje čez mejo – odškodnina – 
6/21‑22/sp

Ločitvena pravica – prilivi na transakcijskem računu – zavarovanje 
bodočih terjatev z zastavno pravico – razpolagalna 
sposobnost – 7‑8/28‑29/sp

Prenehanje zastavne pravice podjemnika – 7‑8/29‑30/sp
Delitev plodov nepremičnine v solastnini – 7‑8/32/sp
Enostranska izjava o ustanovitvi služnosti kot neveljavni pravni 

temelj za nastanek in vpis služnosti v zemljiško knjigo (Anja 
Topolovec) – 9/12/č

Tožba za nedopustnost izvršbe – aktivna stvarna legitimacija – 
14/21–24/sp

Izbris hipoteke zaradi poteka časa (Irena Hacin Kölner) –  
15/11–13/č

Odvzem in omejitev prostosti iz medicinskih razlogov (Anita 
Napotnik) – 31‑32/16–19/č

Pravniki in novinarji (Šime Ivanjko) – 31‑32/43/č
Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture 

(Mateja Končina Peternel) – 33/3/uv
Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovnim časom opravi nad 

pogodbeno dogovorjenim delovnim časom (Urška Gliha) – 
33/8–10/č

Obseg zožitve pritožbenih razlogov zoper sodbo, izrečeno na 
podlagi sprejetega priznanja krivde (Leon Recek) –  
33/11–14/č

So otrokove koristi res na prvem mestu? (Alenka Križnik) – 
33/14‑15/č

Leto in osem mesecev za razpis prvega naroka za glavno 
obravnavo v socialni zadevi – 33/27/mo

Grški sodniki brez starševskega dopusta (Neža Kompare) –  
33/29/sp

Z obrobja postave: Diplomatski kič? (Tomaž Pavčnik) – 34/17/č
Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 

(Stanko Čokelc in Ana Križman) – 34/II–VIII/pril
Izvršba – neznosna lahkost spreminjanja (Dida Volk) –  

35/II–VIII/pril
Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik? (Aleš Završnik) – 

35/30‑31/por
E‑naslovi so osebni podatki (Irena Vovk) – 35/34/por
Kako dolgo naj še čakajo sodniški volonterski pripravniki? (Suzana 

Pisnik) – 36‑37/10‑11/č
Zaščitena kmetija z vidika upravnega postopka (Aleksander 

Vojičić) – 36‑37/21–24/č
Prav(ičn)o: Nazaj v prihodnost (Ciril Ribičič) – 38/15/č
Učinkovito sodno varstvo v pravu EU (Matej Avbelj) –  

38/32‑33/prik
Esej o usodi resnice (dejanskega stanja) v kazenskem postopku 

(Ljubo Bavcon) – 39‑40/16–19/č
In flagranti: Big game fishing (Hinko Jenull) – 39‑40/25/č
Sizifovo delo sodišč zadnje stopnje v zadevah prava EU (Janja 

Hojnik in Katarina Vatovec) – 41/6–8/č
Različni vatli za ocenjevanje sodstva (Ines Gorjup in Maksimilijan 

Gale) – 41/15‑16/por
Z obrobja postave: Ugled in avtoriteta sodstva (Tomaž Pavčnik) – 

41/17/č
Integriteta načela varnega pristana osebnih podatkov obvarovana 

tudi po slovenski zaslugi (Zoran Skubic) – 41/24‑26/sp
Uporaba mednarodnega prava s strani sodišč v Jugovzhodni 

Evropi (Matjaž Tratnik) – 41/32‑33/prik
Ali redna delovna razmerja izginjajo? (Darja Senčur Peček) – 

42‑43/3/uv
Razmislek ob sklepu o stečajnem postopku nad T‑2 (Krešo 

Puharič) – 42‑43/6–8/č
Kaznovanje za nespoštovanje (Vesna Bergant Rakočević) – 

42‑43/20‑21/č
Skupne vrednote kot smerokaz k stabilni družbi? (Nika Skvarča) – 

42‑43/42/por
Dopustnost tožbe za izpodbijanje sklepa skupščine d. o. o. o (ne)

uporabi bilančnega dobička na podlagi 399. člena ZGD‑1 
(Petra Veinhandl) – 44/10–12/č

Neustavnost 243. člena Kazenskega zakonika (zloraba notranje 
informacije)? (Blaž Kovačič Mlinar) – 44/17‑18/č

Dan pravosodja 2015 (Irena Vovk) – 44/31/por
Gluhi in slepi (Irena Vovk) – 44/34/por
Oblikovanje besedila kompleksne sodne poravnave (Nataša 

Cankar) – 45‑46/6‑7/č
Javna dražba v izvršbi – navodila za uporabo (Gregor Verbajs) – 

45‑46/8‑9/č
Izrek in obrazložitev odločbe o prekršku (Liljana Selinšek) –  

45‑46/II–VI/pril
Banke, redno sodstvo in ustava (Matej Avbelj) – 47/3/uv
Odškodninska odgovornost upravljavcev in vzdrževalcev javnih 

cest (Laura Šiftar) – 47/8‑9/č
In flagranti: Skrivnost sobe 13A (Hinko Jenull) – 47/17/č
Izdaja odločbe v rednem gospodarskem sporu brez oprave naroka 

za glavno obravnavo (Aleksander Urankar) – 47/II–VI/pril
Koliko neodvisnosti je dovolj? (Nina Betetto) – 48/3/uv
Zagovornikova odpoved obtoženčevi pravici do zbornega sojenja 

(Saša Kmet) – 48/15‑16/č
Vpliv evropskega prava na sodnike nove Evrope (Vesna Bergant 

Rakočević) – 48/31‑33/prik
Dobre prakse v sodstvu (Irena Vovk) – 49‑50/37/por
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Informacija o prinčevem zunajzakonskem otroku je zadeva v 
splošnem javnem interesu (Lena Šutanovac) – 49‑50/32/sp

Š
šikaniranje (na delovnem mestu)

glej mobing

škoda
glej tudi odgovornost
Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje (Igor 

Vuksanović) – 2/20‑21/vo
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – povrnitev škode ZPIZ 

zaradi izplačevanja nadomestila za invalidnost – 2/23–25/sp
Odgovornost izvajalca poštnih storitev – izročitev priporočene 

pošiljke nepooblaščeni osebi – omejitev višine odškodnine po 
55. členu ZPSto‑1 – 3‑4/27–29/sp

Pravica oškodovanca do pridobitve informacij od proizvajalca 
zdravila z napako (Kim Sotlar) – 3‑4/38‑39/sp

Uporaba vozila pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (Jernej 
Veberič) – 5/8–10/č

Ob smrti iraškega civilista – tudi »na nepravem kraju ob nepravem 
času« je treba objektivno in učinkovito raziskati (Matej Cerar) 
– 7‑8/35‑36/sp

Od katerega trenutka začne teči zastaralni rok? (Luigi Varanelli) – 
11‑12/12‑13/č

Odškodninska odgovornost proizvajalca medicinskih pripomočkov 
z napako (Zoran Skubic) – 11‑12/40/sp

Neposlovna odškodninska odgovornost – odgovornost etažnega 
lastnika za škodo zaradi izliva vode – 20‑21/26–28/sp

Škoda delavca (Miha Šercer) – 22/21/vo
Nesorazmerna omejitev pravice pritožnika do povračila škode – 

24‑25/25/sp
Pravno priznana škoda – duševne bolečine zaradi izgubljenega 

užitka počitnic ali dopusta – pogodba o paketnem potovanju 
– 27/20–23/sp

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (actio Pauliana) zunaj 
stečaja s poudarkom na roku za izpodbijanje (Sanja Vujanović) 
– 29‑30/II–VI/pril

In v Ustavi se je zapisalo … (Marta Dominika Jelačin) – 
29‑30/43‑34/č

Enakopravna obravnava ponudnikov z vidika istovrstnosti kršitve 
(Milena Basta Trtnik) – 42‑43/12–14/č

Dediči oškodovancev so v bistveno enakem položaju –  
42‑43/28/sp

Odškodninska odgovornost upravljavcev in vzdrževalcev javnih 
cest (Laura Šiftar) – 47/8‑9/č

Prehod rizika in povrnitev škode na blagu v tranzitu v poslih 
mednarodne prodaje blaga (Mina Kržišnik) – 49‑50/12–14/č

šolstvo
glej tudi študenti
Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje (Igor 

Vuksanović) – 2/20‑21/vo
Financiranje zasebnih šol iz javnih sredstev – 2/22/sp
Priložnost za premislek o sistemu obravnavanja otrok s posebnimi 

potrebami (Alenka Šelih) – 3‑4/3/uv
Postopek razrešitve članice sveta zavoda – 3‑4/30‑31/mo
Ukinitev financiranja učne pomoči (sodelavka PP) – 7‑8/23–25/vo
Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega 

visokega šolstva (Žiga Rejc) – 10/13–15/č
Ustavnost zmanjševanja javnih sredstev za otroke (Ljuba Šalinger) 

– 11‑12/17‑18/č
Vsaka želja še ni neodtujljiva pravica (Sandi Kodrič) – 11‑12/26/č
Reproduciranje berila za šolski pouk (Eneja Drobež) – 

16‑17/26‑27/vo
Dijak v svetu srednje šole (Nana Weber) – 16‑17/27/vo
Pravica polnoletnega dijaka do zagovornika v postopku vzgojnega 

ukrepanja – 24‑25/28‑29/mo
Omejitve in dolžnosti učiteljev v zvezi s sprejemanjem daril 

(sodelavka PP) – 27/19/vo
Z izigravanjem zakonodaje do zaposlitve za določen čas v šoli – 

27/24/mo
Svetovni etos in celostna pedagogika (Albin Igličar) – 

29‑30/44‑45/prik
Spletni smerokaz: Šolski lonec (Irena Vovk) – 29‑30/50/prik
Letni načrt učne in delovne obveznosti (sodelavka PP) – 35/17/vo
Dopolnjevanje učne obveznosti (sodelavka PP) – 36‑37/28/vo
Plačilo dodatnih učnih ur pouka (sodelavka PP) – 38/17/vo

Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (1.) (Andrej Hafner) – 
19/15–17/č

Učinkovitost fiduciarne cesije kot sredstva zavarovanja (Matevž 
Šavli) – 20‑21/10‑11/č

Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (2.) (Andrej Hafner) – 
20‑21/12‑13/č

Posebnosti pri evidentiranju stavb in pripadajočih zemljišč 
(Marijana Vugrin) – 23/10‑11/č

Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 
(Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur) – 23/II–VII/pril

Vnovična uvedba gradbene parcele je nujnost (Irena Vovk) – 
23/30/por

Vknjižba etažne lastnine v primeru prenehanja investitorja (Anita 
Napotnik) – 28/18/vo

Manjkajoče soglasje etažnega lastnika za najem posojila v breme 
rezervnega sklada (Anita Napotnik) – 29‑30/22‑23/vo

Problematika udeležbe v nepravdnih postopkih (Matej Čujovič) – 
31‑32/10–13/č

Oddaja skupnih delov v najem (Anita Napotnik) – 39‑40/27‑28/vo
Posli rednega upravljanja – zamenjava dvigala – 47/20‑21/sp
Priposestvovanje služnosti v javno korist – 48/21–24/sp

Svet Evrope
Slovenija je ratificirala Konvencijo o preprečevanju nasilja nad 

ženskami (Jasna Murgel) – 15/16‑17/č
(R)evolucija terorizma – tuji teroristični borci ali tuji borci? (Robert 

Golobinek) – 31‑32/19–21/č
Maščevalna pornografija (Luka Vlačić) – 35/15‑16/č
Pravosodje bi moralo biti otrokom prijaznejše (Jerneja Horvat) – 

38/12–14/č
Prestopi poslancev (Katarina Žagar) – 39‑40/22‑23/č

Svet Evropske unije
Spletni smerokaz: Evropski svet in Svet EU (Irena Vovk) –  

3‑4/50/prik

Svetovna trgovinska organizacija (WTO)
WTO ob jubileju – med megaregionalizmom in globalno agendo 

(Irena Peterlin) – 9/15‑16/č
Liberalizacija trgovine z izdelki informacijske tehnologije na 

globalni ravni (Irena Peterlin) – 28/15‑16/č
TPP – nova pot k posodobitvi trgovine in kaj to pomeni za WTO 

(Irena Peterlin) – 45‑46/12‑13/č

svoboda izražanja
In flagranti: Karikatura (Hinko Jenull) – 6/33/č
Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja (Irena Vovk) 

– 9/29/por
Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev 

pravice do svobode govora (Maja Lubarda) – 14/25‑26/sp
Skrita kamera kot dovoljena novinarska raziskovalna metoda? 

(Marjan Kos) – 15/27/sp
Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta! (Nika Skvarča) – 

15/30‑31/por
Zloraba pravice do svobode literarnega izražanja (Marjan Kos) – 

16‑17/39/sp
Svoboda izražanja in nepristranskost sodišča v »sporu« med 

sodnico in odvetnikom (Matic Kumer) – 23/24‑25/sp
Svoboda izražanja in anonimnost interneta – res nimata meja? 

(Nataša Pirc Musar) – 24‑25/3/uv
Občasne dnevniške glose (Marijan Pavčnik) – 24‑25/41‑42/zap
Medijsko in internetno zakonodajo spreminjati s tresočo roko 

(Polona Tepina) – 26/3/uv
Napoved težkih časov za anonimne forumaše (Igor Vuksanović) – 

26/22‑23/sp
Novinar ne sme biti spoznan za odgovornega zaradi obrekovanja 

(Ana Pakiž) – 27/25‑26/sp
Caveat webmaster in (samo)marginalizacija prava človekovih 

pravic v informacijski dobi (Boštjan Makarovič – 29‑30/8‑9/č
Ko gre odvetniška kritika sodnika zunaj sodne dvorane predaleč 

(Marjan Kos) – 33/31/sp
Množična objava osebnih podatkov in svoboda izražanja na 

preizkušnji (Polona Tepina) – 34/27‑28/sp
Z obrobja postave: Ugled in avtoriteta sodstva (Tomaž Pavčnik) – 

41/17/č
Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 

Vlačić) – 42‑43/18‑19/č
Armenski genocid – zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž? 

(Marjan Kos) – 44/26‑27/sp
Koliko neodvisnosti je dovolj? (Nina Betetto) – 48/3/uv



Š–Tpravna praksa – stvarno kazalo 2015

41

telekomunikacije
Pristojnost, položaj in zmožnosti konkurenčnopravnih organov 

(Janja Čevriz) – 1/20‑21/sp
Opredelitev telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in 

televizijskega oddajanja ter elektronskih storitev – 2/IV/erar
Podrobneje o novostih na področju obdavčitve določenih storitev 

od 1. januarja 2015 (Andrej Grah Whatmough) – 6/8‑9/č
Fotokopiranje osebne izkaznice (Irena Vovk) – 7‑8/30‑31/mo
Re ero: Enotni digitalni trg – nov velik izziv za EU (Janja Hojnik) – 

15/19/č
Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki pri uporabi predplačniške 

telefonije – 19/23/mo
Ključna vloga prava v liberalizaciji (Denis Baghrizabehi) – 

22/31‑32/por
Davčna obravnava pametnega telefona – 23/IV/erar
Posledice nekoordinirane rabe radijskih frekvenc med državami 

(Mark Pohar in Igor Funa) – 24‑25/II–VIII/pril
Pasti davčnih blagajn (Aleksander Pevec) – 29‑30/3/uv
Pridobitev razčlenjenega računa in seznama klicanih telefonskih 

številk – 33/24‑25/mo
Namestitev kamere v večstanovanjski stavbi – 41/22/mo
Prestrezanje komunikacij v praksi (Nika Skvarča) – 41/30/por
Razmislek ob sklepu o stečajnem postopku nad T‑2 (Krešo 

Puharič) – 42‑43/6–8/č

teorija prava
Predpraznični dnevnik (Marijan Pavčnik) – 1/28‑29/zap
Splošna teorija prava in marksizem (Albin Igličar) – 1/30‑31/prik
Mera pravne odločitve (Marijan Pavčnik) – 11‑12/3/uv
Občasni dnevniški zapiski (Marijan Pavčnik) – 13/30‑31/zap
Legal Fictions in Theory and Practice (Irena Vovk) – 18/32/prik
Občasne dnevniške glose (Marijan Pavčnik) – 24‑25/41‑42/zap
Listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 34/30‑31/zap
Septembrski listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

38/30‑31/zap
Nove vrednote skozi oči pravne filozofije (Luka Mišič) – 

39‑40/43‑44/por
Čista teorija prava kot izziv (Aleš Novak) – 39‑40/44‑45/prik
Izdaja odločbe v rednem gospodarskem sporu brez oprave naroka 

za glavno obravnavo (Aleksander Urankar) – 47/II–VI/pril
Listi iz oktobrskega in novembrskega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

47/30–32/zap

terminologija
glej jezik

terorizem
Paradoksi: Nadzor potnikov post‑Charlie Hebdo (Aleš Završnik) – 

3‑4/45/č
The War on Terror and the Laws of War: A Military Perspective 

(Irena Vovk) – 5/30/prik
Tudi Slovenija bo zaradi ISIL morala spremeniti kazensko 

zakonodajo (Matjaž Šaloven) – 6/13‑14/č
In flagranti: Karikatura (Hinko Jenull) – 6/33/č
EU Counter‑Terrorism Law – Pre‑Emption and the Rule of Law 

(Irena Vovk) – 10/32/č
(R)evolucija terorizma – tuji teroristični borci ali tuji borci? (Robert 

Golobinek) – 31‑32/19–21/č
Za pomoč in strpnost (Nataša Pirc Musar) – 45‑46/3/uv
EU: izzivi v letu 2016 (Igor Vuksanovič) – 49‑50/3/uv
Procesne pravice v boju proti terorizmu (Alenka Antloga) – 

49‑50/30‑31/sp

tožilstvo
Za ustvarjalnost in iznajdljivost v tožilstvu (Zvonko Fišer) – 1/3/uv
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (III.) (Marko Stupica) 

– 1/15/č
Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v 

slovenskem kazenskem postopku (Katja Šugman Stubbs) – 
3‑4/II–VII/pril

Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora (Iztok Ščernjavič in Nika 
Hudej) – 5/II–VII/pril

Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in 
obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov (Jure Mercina) – 
7‑8/18–20/odm

Preslepitve na meji in onkraj pregona (Zoran Kanduč) –  
9/30‑31/prik

Mera pravne odločitve (Marijan Pavčnik) – 11‑12/3/uv
Stek kaznivih dejanj – izrek enotne kazni – 11‑12/32–34/sp

Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih –  
38/20/mo

Odločanje o pravici do Zoisove štipendije – 39‑40/31/mo
Začasno napredovanje v naziv svetovalca (sodelavka PP) – 

45‑46/28/vo
Nadomestno zaposlovanje učiteljev (sodelavka PP) – 47/19/vo
Uši so v šolah še vedno težava – 48/22‑23/mo
Davčna blagajna za srečelov (Natalija Kunstek) – 49‑50/25/vo
Testiranje dijakov glede prisotnosti THC‑ja v slini v srednjih šolah – 

49‑50/28‑29/sp

Španija
Prav(ičn)o: Katalonija – moja dežela (Ciril Ribičič) – 24‑25/21/č

šport
Osebni podatki reševalcev iz vode za prijavo tekmovanja (Irena 

Vovk) – 3‑4/28‑29/mo
Bo primer Pechstein terjal reformo CAS? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 5/27‑28/sp
Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora – 

14/23/mo
Finančni fair play – kako dolgo še? (Matija Kočevar) – 18/15–17/č
Še več (aktivnih) članov (Boštjan Koritnik) – 19/31/por
Obdavčenje umetnikov in športnikov – 26/IV/erar
30 let športno‑pravnega rivalstva (Boštjan Koritnik) – 26/31/por
Dispute Resolution in Sport; Athtelts, law and arbitration (Vesna 

Bergant Rakočević) – 31‑32/44/prik
Tri Cine s slovenskimi pravniki (Andrej Vovšek) – 35/31/zap
Kaznovanje za nespoštovanje (Vesna Bergant Rakočević) – 

42‑43/20‑21/č
Odškodnina za prestop v drug športni klub – 48/23/mo

študenti
The Good Lawyer – A Student Guide to Law and Ethics (Irena 

Vovk) – 5/30/prik
Rubikon – deset let predstavitev sodb ESČP (Domen Končan) – 

6/29/por
Uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka (Nina Dvoršek) – 

7‑8/25/vo
Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in 

prispevkov delodajalca – 7‑8/III/erar
Re ero: Veš, študent, svoj dolg? (Janja Hojnik) – 9/33/č
Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od študentske 

Prešernove nagrade) (Aleš Žiher) – 10/9–11/č
Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. februarju 2015 

– 10/I‑II/erar
Več odprtosti in angažmaja za skupno dobro (Nastja Velikonja) – 

16‑17/42/por
Enovit študij za kakovost prava (Matija Damjan) – 16‑17/43/por
Prav(ičn)o: Tokrat ni bilo težko biti Slovenec (Ciril Ribičič) – 18/19/č
Vnovična zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na tekmovanju 

iz poznavanja prava EU (Ana Vlahek in Ana Hergouth) –  
22/31/por

Začasno in občasno delo študentov (Nataša Belopavlovič) – 
23/19/vo

Spletni smerokaz: Pravo za vse (Irena Vovk) – 24‑25/50/prik
Temelji mednarodnega prava (Mirjam Škrk) – 31‑32/44‑45/prik
Posledice zavlačevanja z odločitvijo ne smejo pasti na pobudnika 

– 42‑43/32/mo
Davčna obravnava štipendij – pogosta vprašanja in odgovori – 

44/I–IV/erar
Praktikum za Uvod v civilno pravo (Irena Vovk) – 45‑46/44/prik

Švica
Neodvisnost preiskovalnega organa pri zatrjevanju mučenja (Lena 

Šutanovac) – 5/23/sp
Skrita kamera kot dovoljena novinarska raziskovalna metoda? 

(Marjan Kos) – 15/27/sp
Armenski genocid – zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž? 

(Marjan Kos) – 44/26‑27/sp

T
takse

Oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks socialno šibkim 
posameznikom – 13/21/sp

Je rok za plačilo sodne takse procesni ali materialnopravni rok? 
(Aleš Kaluža) – 29‑30/20–22/č
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U
upokojitev

Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega 
sredstva – 18/22/sp

Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 19/21/vo
Prokurist upokojenec (Dino Zadnikar) – 20‑21/8‑9/č
Zdravstveno zavarovanje upokojenca v tujini (Staša Račnik) – 

24‑25/23‑24/vo
Določba Statuta OZS ni v neskladju z načelom enakega 

obravnavanja – 24‑25/28/mo
Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja –  

28/I–III/erar
Dokup pokojninske dobe (Irena Vovk) – 29‑30/46/por
Drago (Jože Mencinger) – 33/19/č
Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno – Zaposlovanje na 

črno – 36‑37/II–IV/erar
Dvojni status upokojencev (Irena Vovk) – 49‑50/46/por

upravni postopek
Kontradiktornost – uresničitev pravice do izjave (Andrejka Grlić) – 

13/3/uv
Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o 

njenem odstopu sodišču? (Ivan Šelih) – 16‑17/9‑10/č
Je varstvo konkurence ujeto med upravni in prekrškovni postopek? 

(Klemen Valter) – 20‑21/6‑7/č
Odškodninski spor – vmesna sodba – 31‑32/30–34/sp
Varstveni dodatek in uveljavitev ZSVarPre – 35/21‑22/sp
Kako odsvojiti premoženje svojih mladoletnih otrok? (Nika Skvarča) 

– 35/23/sp
Upravno‑procesne dileme 3 – v posebnih upravnih postopkih 

(Iztok Rakar) – 35/32‑33/prik
Zaščitena kmetija z vidika upravnega postopka (Aleksander 

Vojičić) – 36‑37/21–24/č
Odločanje CSD o stikih varovanca s sorodnico – 36‑37/31/mo
Več kot četrt stoletja trajajoči upravni postopki očitno kršili pravico 

do sojenja v razumnem roku (Matej Cerar) – 45‑46/32‑33/sp

upravni spor
glej tudi javno dobro, lokalna samouprava, pravo varstva okolja, 

upravno procesno pravo in urejanje prostora
Upravno‑procesne dileme 3 – v posebnih upravnih postopkih 

(Iztok Rakar) – 35/32‑33/prik

upravno pravo
Varstvo okolja v letu 2014 – odprava administrativnih ovir? 

(Adrijana Viler Kovačič) – 2/10–12/č
Process and Procedure in EU Administration (Irena Vovk) –  

2/30/prik
Vse na enem mestu (Irena Vovk) – 13/34/por
Presoja vplivov na okolje pri gradnji trgovskega centra po pravu EU 

(Zoran Skubic) – 16‑17/34‑35/sp
Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU (Zoran 

Skubic) – 18/27‑28/sp
Imajo uradne osebe v razmerju do strank pravice in dolžnosti ali 

pooblastila in ukrepe? (Polonca Kovač) – 31‑32/14–16/č
Upravno‑procesne dileme 3 – v posebnih upravnih postopkih 

(Iztok Rakar) – 35/32‑33/prik
(Ne)pristojnost Tržnega inšpektorata za nadzor v društvu (Janko 

Arah) – 45‑46/21–23/č
Spletni smerokaz: E‑uprava (Irena Vovk) – 47/38/prik

upravno procesno pravo
glej upravni postopek in upravni spor

urejanje prostora
Urejanje prostora – 10/22/sp
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 19/22/sp
Vnovična uvedba gradbene parcele je nujnost (Irena Vovk) – 

23/30/por
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

24‑25/25/sp
Vloga občinskih inšpekcijsko‑redarskih služb v problematiki 

neurejenih občinskih cest (Tomaž Kuralt) – 29‑30/10–12/č
Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah (Marijana 

Vugrin) – 34/6–8/č
Urejanje prostora – 47/20/sp
Priposestvovanje služnosti v javno korist – 48/21–24/sp

Protikorupcijska (Hinko Jenull) – 16‑17/3/uv
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – predobravnavni narok 

– 23/20‑21/sp
Slovenija obsojena zaradi kršitve prepovedi mučenja in pravice do 

zasebnega življenja (Matic Kumer) – 24‑25/33‑34/sp
Pravica do zasebnosti v postopkih državnotožilskega odločanja – 

31‑32/28‑29/mo
Dopolnitev poročila posebnega revizorja – imenovanje novega 

posebnega revizorja – pravice malih delničarjev –  
34/21–23/sp

Dan pravosodja 2015 (Irena Vovk) – 44/31/por
Neodzivanje državnega tožilstva – 47/21/mo

transportno pravo
glej prevozno pravo

trg finančnih instrumentov
glej gospodarsko pravo in vrednostni papirji

trgovinsko pravo
The EEA and the EFTA – Court Decentred Integration (Irena Vovk) 

– 1/30/prik
WTO ob jubileju – med megaregionalizmom in globalno agendo 

(Irena Peterlin) – 9/15‑16/č
Advanced Introduction to International Trade Law (Irena Vovk) – 

13/32/prik
Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji (Dominik 

Kuzma in Andrej Lampe) – 18/II–VI/pril
TTIP in minimalna plača (Barbara Kresal) – 23/3/uv
Preiskava sektorja elektronskega trgovanja (Janja Čevriz) – 

27/11‑12/č
Liberalizacija trgovine z izdelki informacijske tehnologije na 

globalni ravni (Irena Peterlin) – 28/15‑16/č
Kdaj ima javni ukrep pomoči izključno lokalni učinek? (Aleš Ferčič) 

– 36‑37/8‑9/č
Usnjeni čevlji da, a ne s poreklom iz Italije (Zoran Skubic) – 

36‑37/38‑39/sp
Konvencijski okvir in orodja Mednarodne trgovinske zbornice proti 

korupciji (Andrej Friedl) – 39‑40/II–VII/pril
Begunci, Frančišek in TTIP (Jože Mencinger) – 41/18/č
TPP – nova pot k posodobitvi trgovine in kaj to pomeni za WTO 

(Irena Peterlin) – 45‑46/12‑13/č
Anonimizacija naslovov MAC – 48/24/mo
Prehod rizika in povrnitev škode na blagu v tranzitu v poslih 

mednarodne prodaje blaga (Mina Kržišnik) – 49‑50/12–14/č

trošarine
Vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske 

in gozdarske mehanizacije – upoštevanje podatkov o vrsti 
dejanske rabe – 41/III‑IV/erar

Smernice za izvajanje predpisov s področja okoljskih dajatev, št. 
13/2015 – 49‑50/II–IV/erar

trženje
Nedovoljeno tržno unovčenje osebnosti (Klemen Pohar) – 

11‑12/36/sp
Meje zasebnega življenja zvezdnikov (Lena Šutanovac) –  

16‑17/38/sp
Donat Mg pod luksemburškim kladivom (Zoran Skubic) – 

27/27‑28/sp
Soglasje za neposredno trženje – 38/22/mo
Ne posredujte osebnih podatkov svojih prijateljev brez njihovega 

soglasja – 41/22/mo

tujci
Žrtev nezakonitega zaposlovanja – 5/22/mo
Vse na enem mestu (Irena Vovk) – 13/34/por
Nepravilnosti v postopku obravnave prekrška – 20‑21/30‑31/mo
Spletni smerokaz: Informacije za tujce (Irena Vovk) – 34/38/prik
Sporočilo ESČP državam glede ravnanja z begunci – (Neža 

Kogovšek Šalamon) 39‑40/32‑33/sp
Podaljšanje subsidiarne zaščite – 42‑43/29/sp
Armenski genocid – zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž? 

(Marjan Kos) – 44/26‑27/sp

Turčija
Za olajševanje možnosti za spremembo spola (Lena Šutanovac) – 

15/28/sp
Prost pretok storitev v EU tudi za turške državljane? (Jerneja Horvat 

in Janja Hojnik) – 16‑17/21‑22/č
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»Ali je Ustavno sodišče sledilo iskanju pravičnosti?« (Matevž Krivic) 
– 16‑17/12–14/č

Ugotavljanje olajševalnih in obteževalnih okoliščin v primeru 
sprejetega priznanja krivde in obseg sodbenih razlogov (Leon 
Recek) – 16‑17/II–VII/pril

Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega 
sredstva – 18/22/sp

Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja – 
18/22–24/sp

Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 19/22/sp
Zadeva Patria: kontekst brez prava (Matej Avbelj) – 19/II–VIII/pril
Ustavno procesno pravo – praktikum (Aleš Novak) – 19/32‑33/prik
Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne 

obsodbe (Saša Kmet) – 20‑21/17–20/č
Božično drevesce kot prispodoba slovenskega prekrškovnega 

prava (Nika Skvarča) – 20‑21/39‑40/por
Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo (Ciril Ribičič) – 

20‑21/43‑44/prik
Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak (Matevž Krivic) – 

22/14–16/č
Dialog med Ustavnim sodiščem in Sodiščem EU (Petra Ferk) – 

22/30/por
ZUPJS (Irena Vovk) – 22/34/por
Bo Ustavno sodišče prepovedalo referendum o noveli 3. člena 

ZZZDR? (Janez Pogorelec) – 23/6‑7/č
Ustavni razlogi za prepoved referenduma o porokah istospolnih 

partnerjev (Neža Kogovšek Šalamon) – 24‑25/15‑16/č
Razlikovati napake od »nespodobnega« sojenja (Matevž Krivic) – 

24‑25/17–20/č
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

24‑25/25/sp
Nesorazmerna omejitev pravice pritožnika do povračila škode – 

24‑25/25/sp
Pravica do učinkovitega sodnega varstva – 24‑25/25/sp
Občasne dnevniške glose (Marijan Pavčnik) – 24‑25/41‑42/zap
Nadgradnja načela zakonitosti v ustavnosodni presoji (Tea Melart) 

– 26/10–12/č
Referendumsko odločanje, ustavna demokracija in pravica do 

poroke (Jaka Kukavica) – 26/14‑15/odm
Financiranje občin – naloge občin se lahko določajo le z zakoni – 

26/19/sp
Sodna kontrola odvzema prostosti osebam, ki jim je odvzeta 

poslovna sposobnost – 26/20/sp
Sofisticirano izmikanje bistvu problema – in spoznanju storjene 

napake (Matevž Krivic) – 27/13–15/odm
Poseg v človekovo pravico do pravnega sredstva – 27/20/sp
Vloga občinskih inšpekcijsko‑redarskih služb v problematiki 

neurejenih občinskih cest (Tomaž Kuralt) – 29‑30/10–12/č
Namerno zavajanje – ali res nerazumevanje? (Matevž Krivic) – 

29‑30/17‑18/odm
Listi iz občasnega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 34/30‑31/zap
Kaj sporoča avstrijsko ustavno sodišče v zadevi Hypo Alpe Adria 

Bank (Jaka Cepec) – 35/28–30/sp
Zastaranje in narava postopka nove razsoje po razveljavitvi 

pravnomočne sodbe (Leon Recek) – 36‑37/18–20/č
Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in 

Ustavnega sodišča RS (Ana Oštir, Rebeka Reven in Primož 
Gorkič) – 36‑37/II–VIII/pril

Okoljske takse lokalnega pomena – 38/18/sp
Koper in Ankaran – financiranje občin – 38/18/sp
Roki za izpodbijanje in ugotavljanje očetovstva s strani staršev 

(Špela Kogovšek) – 39‑40/14‑15/č
Stvarni obseg začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem 

premoženjske koristi (Nina Židanik) – 39‑40/19–21/č
Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 

Vlačić) – 42‑43/18‑19/č
Meje ustavnosodnega odločanja (Nika Skvarča) – 42‑43/23/por
Dediči oškodovancev so v bistveno enakem položaju –  

42‑43/28/sp
Rok za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva – 42‑43/28/sp
Referendum je dopustno razpisati – 42‑43/29/sp
Podaljšanje subsidiarne zaščite – 42‑43/29/sp
Neustavnost 243. člena Kazenskega zakonika (zloraba notranje 

informacije)? (Blaž Kovačič Mlinar) – 44/17‑18/č
Banke, redno sodstvo in ustava (Matej Avbelj) – 47/3/uv
Urejanje prostora – 47/20/sp
Retroaktivni poseg v pridobljene pravice – 47/20/sp
Listi iz oktobrskega in novembrskega dnevnika (Marijan Pavčnik) – 

47/30–32/zap
Med pravom in pravičnostjo (Nika Skvarča) – 47/32‑33/prik

Ustava
Predlog ZRLI‑E (Irena Vovk) – 3‑4/44/por
Ustavnost zmanjševanja javnih sredstev za otroke (Ljuba Šalinger) 

– 11‑12/17‑18/č
Varstvo in meje odvetniške poklicne tajnosti v kazenskem 

postopku (Primož Gorkič) – 11‑12/20–24/č
O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa 

referenduma (Saša Zagorc in Tilen Štajnpihler) – 14/II–VII/pril
Pomilostitveni postopek – hitri postopek? (Nataša Brenk) – 

20‑21/14–16/č
Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za 

potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države 
(Barbara Zobec) – 44/II–VIII/pril

ustavno pravo
glej tudi ustavno sodstvo
Žvižganje rakom (Matej Avbelj) – 9/13‑14/č
O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa 

referenduma (Saša Zagorc in Tilen Štajnpihler) – 14/II–VII/pril
Ustavno procesno pravo – praktikum (Aleš Novak) – 19/32‑33/prik
Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo (Ciril Ribičič) – 

20‑21/43‑44/prik
Prav(ičn)o: Katalonija – moja dežela (Ciril Ribičič) – 24‑25/21/č
Prav(ičn)o: Nazaj v prihodnost (Ciril Ribičič) – 38/15/č
Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih (Matevž Krivic) – 

45‑46/16‑17/č
Med pravom in pravičnostjo (Nika Skvarča) – 47/32‑33/prik
»Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih« – pogled Varuha 

(Ivan Šelih) – 48/8–10/č

Ustavno sodiše Republike Avstrije 
Padec prepovedi skupnih posvojitev za istospolne partnerje (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 7‑8/33‑34/sp
Kaj sporoča avstrijsko ustavno sodišče v zadevi Hypo Alpe Adria 

Bank (Jaka Cepec) – 35/28–30/sp

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Razveljavitev ureditve uklonilnega zapora – 1/18/sp
Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU 

(Saša Sever) – 2/3/uv
Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje 

poslanskega mandata (Ljubo Bavcon) – 2/14–16/č
Financiranje zasebnih šol iz javnih sredstev – 2/22/sp
Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih 

služnosti do uveljavitve EZ‑1 (Nina Penhofer) – 3‑4/14–16/odm
Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata (Dragan 

Petrovec) – 5/14‑15/odm
Združitev z družino – 5/19/sp
Združitev družine – med restriktivnostjo državnih politik in pravico 

do varstva družinskega življenja (Neža Kogovšek Šalamon) – 
5/20‑21/sp

Preveč (ne)hotenih nesporazumov in »mimogovorov« (Matevž 
Krivic) – 6/15‑16/odm

Žvižganje rakom (Matej Avbelj) – 9/13‑14/č
Uklonilni zapor – kako naprej? (Zinka Strašek) – 10/6–8/č
Obvezno cepljenje otrok proti nalezljivim boleznim (Neža Kompare) 

– 10/17‑18/č
Odmera davka na nepremično premoženje večje vrednosti – 

10/22/sp
Urejanje prostora – 10/22/sp
Spletni smerokaz: Odločitve Ustavnega sodišča in sodišč (Irena 

Vovk) – 10/38/prik
Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme 

pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev? (Jernej 
Rovšek) – 11‑12/6–8/č

Uklonilni zapor – prenagljeno olajšanje (Dragan Petrovec) – 
11‑12/18‑19/odm

Ustavno varovana poslovna skrivnost – 11‑12/30/sp
Oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks socialno šibkim 

posameznikom – 13/21/sp
Kaj je pravica – kaj je resnica? (Miroslav Mozetič) – 14/3/uv
Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti (Aleksij Mužina in 

Klemen Pohar) – 14/9‑10/č
O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa 

referenduma (Saša Zagorc in Tilen Štajnpihler) – 14/II–VII/pril
US: Približali smo se mejam svoje zmogljivosti (Irena Vovk) – 

14/30/por
Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč – 

davčna osnova – 15/22/sp
Plače sodnikov – 15/22/sp
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Mnenje o posredovanju osebnih podatkov vročevalcu –  
11‑12/32/mo

Vpogled in digitalizacija osebne pošte – 13/22/mo
Smernice glede umika rezultatov iskanja po osebnem imenu (Igor 

Kolar) – 15/8–10/č
Pridobivanje osebnih podatkov zavarovancev iz Centralnega 

registra prebivalstva – 15/24‑25/mo
Objava računa na spletu – 15/25/mo
Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta! (Nika Skvarča) – 

15/30‑31/por
Obdelava podatkov o cepilnem statusu zaposlenih –  

16‑17/28‑29/mo
Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki pri uporabi predplačniške 

telefonije – 19/23/mo
Hramba vlog neizbranih kandidatov za delovno mesto (Miha 

Šercer) – 20‑21/24/vo
Vpogled lastnika v pogodbe in račune pri upravniku –  

20‑21/28/mo
Uporabnikovo onemogočanje dostopa do podatkov – 

20‑21/28‑29/mo
Pošiljanje občutljivih osebnih podatkov – 20‑21/29/mo
Osebne izkaznice niso zajete med potovalne dokumente iz Uredbe 

št. 2252/2004 (Katarina Vatovec) – 20‑21/34‑35/sp
Posredovanje osebnih podatkov polnoletnega otroka staršem – 

24‑25/31/mo
Prihodnost informacijske zasebnosti (Mitja Podpečan) –  

26/II–VIII/pril
Objava opozorila delavcu v medijih in na oglasni deski – 27/21/mo
Poseg v osebne podatke in zasebnost socialno deprivilegiranih 

učencev – 28/22‑23/mo
Poslovni register in objava naslovov fizičnih oseb – 28/25/mo
Posredovanje osebnih podatkov fizičnih oseb javnemu podjetju – 

29‑30/33/mo
Pravica do zasebnosti v postopkih državnotožilskega odločanja – 

31‑32/28‑29/mo
Kdo je upravljavec osebnih podatkov pri franšizni pogodbi? – 

31‑32/32/mo
Windows 10 – primernost politike zasebnosti – 31‑32/32‑33/mo
Objava osebnih podatkov delavcev na oglasni deski – 34/22/mo
Osebni podatki priče v kazenskem postopku na sodišču – 

34/22‑23/mo
Množična objava osebnih podatkov in svoboda izražanja na 

preizkušnji (Polona Tepina) – 34/27‑28/sp
E‑naslovi so osebni podatki (Irena Vovk) – 35/34/por
Posredovanje osebnih podatkov upravnika večstanovanjskih stavb 

– 36‑37/33/mo
Bančni podatki in pravica do zasebnosti (Ana Pakiž) – 

36‑37/35‑36/sp
Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na 

podlagi ZIN (Janko Arah) – 38/6–8/č
Soglasje za neposredno trženje – 38/22/mo
Nove smernice (Irena Vovk) – 38/43/por
Ravnanje s predali e‑pošte nekdanjih zaposlenih – 39‑40/29/mo
Bodo podatki iz EU res našli varnejši pristan v ZDA? Trenutek 

streznitve (Jelena Burnik) – 41/3/uv
Hramba podatkov in revizijska sled (Peter Merc in Janko Šavnik) – 

41/9–11/č
Ne posredujte osebnih podatkov svojih prijateljev brez njihovega 

soglasja – 41/22/mo
Namestitev kamere v večstanovanjski stavbi – 41/22/mo
Integriteta načela varnega pristana osebnih podatkov obvarovana 

tudi po slovenski zaslugi (Zoran Skubic) – 41/24‑26/sp
Prestrezanje komunikacij v praksi (Nika Skvarča) – 41/30/por
Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 

Vlačić) – 42‑43/18‑19/č
Startup pred pravnimi izzivi (Nina Kranjec, Peter Merc in Boštjan 

Koritnik) – 42‑43/II–VII/pril
Pridobivanje osebnih podatkov stečajnega dolžnika iz kazenske 

evidence – 42‑43/30‑31/mo
Višina kredita na upravni izplačilni prepovedi (Irena Vovk) –  

44/23/mo
Priročnik za poučevanje o zasebnosti (Irena Vovk) – 44/32/prik
Obvezna hramba gesel zaposlenih (Irena Vovk) – 45‑46/30/mo
Vpogled delodajalca v spis Komisije za ugotovitev podlage za 

odpoved pogodbe o zaposlitvi (Irena Vovk) – 45‑46/30‑31/mo
Pravica do obveščenosti posameznika glede obdelave njegovih 

davčnih podatkov po pravu EU (Zoran Skubic) – 47/22‑23/sp
Sledenje zaposlenim z napravo GPS (Miha Šercer) – 48/19‑20/vo
Anonimizacija naslovov MAC – 48/24/mo
Aktivistična vloga Slovenije (Blažka Vrsajković) – 48/29/por

V položaju upnikov ni prišlo do spremembe – 48/20/sp
Tudi predhodne odredbe razveljavljajo, mar ne? (Jurij Rovere) – 

49‑50/6–11/č
Referenduma ni dopustno razpisati – 49‑50/25/sp
Odvzem premoženja nezakonitega izvora – rok za ugovor – 

49‑50/26/sp

ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
Kaj je pravica – kaj je resnica? (Miroslav Mozetič) – 14/3/uv
US: Približali smo se mejam svoje zmogljivosti (Irena Vovk) – 

14/30/por
Ustavno procesno pravo – praktikum (Aleš Novak) – 19/32‑33/prik
Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo (Ciril Ribičič) – 

20‑21/43‑44/prik
Meje ustavnosodnega odločanja (Nika Skvarča) – 42‑43/23/por
Prav(ičn)o: Pet proti štiri (Ciril Ribičič) – 45‑46/25/č

V
varnost

Institutional and Policy Change in the European Parliament: 
Deciding on Freedom, Security and Justice (Irena Vovk) – 
10/32/č

Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ‑1C (Ciril Keršmanc in 
Liljana Selinšek) – 13/II–VI/pril

Osebne izkaznice niso zajete med potovalne dokumente iz Uredbe 
št. 2252/2004 (Katarina Vatovec) – 20‑21/34‑35/sp

Vse več tožb proti novinarjem (Anita Lulić) – 22/28/por
Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu 

– 28/21–23/sp
Potovanja in vizumi (Irena Vovk) – 28/38/prik
Pozitivne obveznosti države in neprištevni storilci kaznivih dejanj 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/15–17/č
(R)evolucija terorizma – tuji teroristični borci ali tuji borci? (Robert 

Golobinek) – 31‑32/19–21/č
Odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna 

vozila – delež soodgovornosti – 31‑32/34‑35/sp
Spletni smerokaz: Zasebno varovanje (Irena Vovk) – 31‑32/50/prik
Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih –  

38/20/mo
Skupne vrednote kot smerokaz k stabilni družbi? (Nika Skvarča) – 

42‑43/42/por
Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih (Matevž Krivic) – 

45‑46/16‑17/č
Kazen ali preventivni ukrep? (Ana Pakiž) – 45‑46/35/sp
»Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih« – pogled Varuha 

(Ivan Šelih) – 48/8–10/č
Referenduma ni dopustno razpisati – 49‑50/25/sp

varstvo konkurence
glej konkurenčno pravo

varstvo okolja
glej pravo varstva okolja

varstvo osebnih podatkov
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Odprti podatki med javnim in zasebnim (Matej Kovačič) – 2/6–8/č
Posredovanje davčne številke etažnih lastnikov upravniku (Irena 

Vovk) – 2/23/mo
Osebni podatki reševalcev iz vode za prijavo tekmovanja (Irena 

Vovk) – 3‑4/28‑29/mo
Posredovanje osebnih podatkov zaposlenih krovni družbi (Irena 

Vovk) – 3‑4/29/mo
Paradoksi: Nadzor potnikov post‑Charlie Hebdo (Aleš Završnik) – 

3‑4/45/č
Prenos zdravstvene kartoteke ob menjavi osebnega zdravnika 

(Irena Vovk) – 5/21/mo
(Prvih) deset let Zakona o varstvu osebnih podatkov (Mojca 

Prelesnik) – 6/3/uv
Podatki občine (Irena Vovk) – 6/19/mo
Fotokopiranje osebne izkaznice (Irena Vovk) – 7‑8/30‑31/mo
Osebni podatki na računalniku ob prenehanju delovnega razmerja 

– 10/23/mo
Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme 

pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev? (Jernej 
Rovšek) – 11‑12/6–8/č
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Izterjava sankcij za prekršek lahko traja tudi deset let –  
31‑32/29/mo

Nepoznavanje dolžnosti povzročilo kršitev pravice do tolmača 
v znakovni jezik – 33/26‑27/mo

Leto in osem mesecev za razpis prvega naroka za glavno 
obravnavo v socialni zadevi – 33/27/mo

Poseg v pravico do zasebnosti in osebne podatke ob anonimni 
prijavi – 35/22/mo

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki – primer slabe prakse Eko 
sklada – 36‑37/30‑31/mo

Odločanje CSD o stikih varovanca s sorodnico – 36‑37/31/mo
Usklajevanje invalidnin – 38/20/mo
Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih –  

38/20/mo
Dostop do sanitarij v romskem naselju – 38/20‑21/mo
Še po 17 letih problem ni rešen – nadaljevanje primera iz leta 2008 

– 38/21/mo
Organ se mora do vsebine peticije izreči, ne se z njo samo 

seznaniti – 39‑40/30‑31/mo
Prejemanje dodatka za nego otroka s posebnimi potrebami 

ne izključuje sočasnega prejemanja dodatka za pomoč in 
postrežbo – 39‑40/31/mo

Odločanje o pravici do Zoisove štipendije – 39‑40/31/mo
Reorganizacija službe nujne medicinske pomoči – 41/21/mo
Postavitev zagovornika 13‑letni deklici, ki je sama poiskala pomoč 

Varuha – 41/21/mo
Posledice zavlačevanja z odločitvijo ne smejo pasti na pobudnika 

– 42‑43/32/mo
Posluh JSS MOL za pravice oseb z odvzeto poslovno 

sposobnostjo – 42‑43/33/mo
Enake pravice (Irena Vovk) – 42‑43/46/por
Predolgo odpošiljanje na Varuha naslovljene pošiljke iz 

socialnovarstvenega zavoda – 44/24/mo
Težave pri izvedbi operativnega posega pripadnice Jehovovih prič 

– 45‑46/29/mo
Neodzivanje državnega tožilstva – 47/21/mo
»Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih« – pogled Varuha 

(Ivan Šelih) – 48/8–10/č
Uši so v šolah še vedno težava – 48/22‑23/mo
Odškodnina za prestop v drug športni klub – 48/23/mo
Kršitev pravic delavcu in neplačilo prispevkov za socialno varnost 

– 49‑50/28/mo
Testiranje dijakov glede prisotnosti THC‑ja v slini v srednjih šolah – 

49‑50/28‑29/sp
Obveščanje prosilcev za zaščito pri Komisiji za preprečevanje 

korupcije – 49‑50/29/sp

Velika Britanija
Prav(ičn)o: Poslednje zatočišče (Ciril Ribičič) – 5/33/č
Nedovoljeno tržno unovčenje osebnosti (Klemen Pohar) – 

11‑12/36/sp
Je še mogoče razmejevanje med smrtno kaznijo in dosmrtnim 

zaporom? (Nika Skvarča) – 22/22/sp
Enakost pri zagotavljanju socialnih dajatev pridržanim osebam 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/35‑36/sp
Magna Carta 1215? – Simbolne kontinuitete in prelomi. 

Vzporednice in vplivi. (Katja Škrubej) – 31‑32/3/uv
Procesne pravice v boju proti terorizmu (Alenka Antloga) – 

49‑50/30‑31/sp

vera
Svoboda veroizpovedi gospodarskih družb (Uršula Esih) –  

13/28/sp
Skupne vrednote kot smerokaz k stabilni družbi? (Nika Skvarča) – 

42‑43/42/por
Težave pri izvedbi operativnega posega pripadnice Jehovovih prič 

– 45‑46/29/mo

Višje deželo sodišče v Munchnu, ZR Nemčija
Bo primer Pechstein terjal reformo CAS? (Vesna Bergant 

Rakočević) – 5/27‑28/sp

Vlada Republike Slovenije
Ministrovih sto dni (Irena Vovk) – 1/32/por
Postopek razrešitve članice sveta zavoda – 3‑4/30‑31/mo
Vprašanje pravice dostopa javnosti do dobesednih zapisov sej 

vlade (Neža Pirnat) – 6/10‑11/č
Strategija razvoja javne uprave brez strategije (Mirko Pečarič) – 

11‑12/15‑16/č

Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe – 
49‑50/27/mo

Razkrivanje podatkov upravičeni osebi o davčni številki fizične 
osebe, če se ta podatek potrebuje za izpolnitev davčne 
obveznosti oziroma za izpolnitev dolžnosti dajanja podatkov po 
ZDavP‑2 ali po zakonu o obdavčenju – 49‑50/I‑II/erar

Meje čezmejne pristojnosti nacionalnega varuha osebnih podatkov 
po pravu EU (Zoran Skubic) – 49‑50/33‑34/sp

Ravnotežje med dostopom do javnih informacij in varstvom 
osebnih podatkov prek testa javnega interesa (Polonca Kovač) 
– 49‑50/41‑42/prik

varstvo potrošnikov
glej potrošniki

Varuh človekovih pravic
Pridobitev denarnega nadomestila, ko delodajalec delavca ne 

odjavi iz socialnih zavarovanj – 3‑4/30/mo
Postopek razrešitve članice sveta zavoda – 3‑4/30‑31/mo
Žrtev nezakonitega zaposlovanja – 5/22/mo
Avtomatično poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev 

– 6/20‑21/mo
Velikost črk v uradnem dokumentu – 6/21/mo
Problematika javnih prireditev – 7‑8/26‑27/mo
Kdaj se vrne poslovna sposobnost? – 7‑8/27/mo
Ugodnosti pri zaposlovanju mater kot posebni ukrep – 9/20/mo
Kaj storiti v primeru nezadovoljstva z delom odvetnika ali 

odvetnice? – 9/20‑21/mo
Pisno izdelana sodba po več mesecih od njene razglasitve –  

9/21/mo
Druga obletnica (Irena Vovk) – 9/32/por
Uklonilni zapor – kako naprej? (Zinka Strašek) – 10/6–8/č
Trajanje in podaljšanje pripora v postopku za izročitev – 10/25/mo
Ravnanje z mrtvim plodom – 11‑12/34‑35/mo
Zoper sklep o popravi pomot ni pritožbe – 11‑12/35/mo
Ko se glavna obravnava nikakor ne konča – 11‑12/35/mo
20 let delovanja Varuha človekovih pravic (Irena Vovk) –  

11‑12/43/prik
Sodnik mora spoštovati roke – 14/22/mo
Ureditev bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja Goriča vas 

– 14/22/mo
Sodišče o odstopu vlog pripornika pristojnemu organu ni obvestilo 

tudi vlagatelja – 14/22‑23/mo
Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora – 

14/23/mo
Smrt stranke je razlog za ustavitev postopka – 14/23/mo
Zaradi nezakonitega ravnanja Ministrstva za notranje zadeve 

policist ostal brez zaposlitve – 15/23/mo
Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o 

njenem odstopu sodišču? (Ivan Šelih) – 16‑17/9‑10/č
Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov 

v socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/30‑31/mo
Samodejno poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev 

– 16‑17/31/mo
Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja 

zaporne kazni – 18/23/mo
Diskriminacija otrok s posebnimi potrebami v pogojih razpisa za 

nakup stanovanj – 19/24‑25/mo
Kršitev predpisanega roka za izdelavo in vročitev pisne sodbe je 

kršitev zakona – 19/25/mo
Nepravilnosti v postopku obravnave prekrška – 20‑21/30‑31/mo
Dostopnost urada za delo za invalide – 20‑21/31/mo
Za pomoto se je treba (vsaj) opravičiti – 20‑21/31/mo
ZUPJS (Irena Vovk) – 22/34/por
Določba Statuta OZS ni v neskladju z načelom enakega 

obravnavanja – 24‑25/28/mo
Z izvršbo nad občino, ki ne želi izplačati subvencije najemnin – 

24‑25/29/mo
Pravica polnoletnega dijaka do zagovornika v postopku vzgojnega 

ukrepanja – 24‑25/28‑29/mo
Z izigravanjem zakonodaje do zaposlitve za določen čas v šoli – 

27/24/mo
Za človeka gre! (Vlasta Nussdorfer) – 28/3/uv
Država dolžna poskrbeti za prevode nekaterih dokumentov – 

28/22/mo
Poseg v osebne podatke in zasebnost socialno deprivilegiranih 

učencev – 28/22‑23/mo
Dokup pokojninske dobe (Irena Vovk) – 29‑30/46/por
Pravica do zasebnosti v postopkih državnotožilskega odločanja – 

31‑32/28‑29/mo
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Neizkoriščene skupščine (Matej Tomažin) – 22/20/č
Vročitev odškodninskih tožb proti državi izdajateljici obveznic 

(Judita Dolžan) – 26/25‑26/sp
Vpliv preoblikovanja investicijske družbe v alternativni vzajemni 

sklad na zastavljene delnice (Matevž Šavli) – 38/10‑11/č
Jesen (Matej Tomažin) – 38/16/č

Vrhovno sodišče Mehike 
Neustavnost popolne prepovedi rekreativne uporabe marihuane 

(Luka Vlačić) – 49‑50/36/sp

Vrhovno sodišče Republike Hrvaške
Še o valutni klavzuli in potrošniških kreditnih pogodbah v CHF 

(Mitja Matelič) – 34/11‑12/č

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (III.) (Marko Stupica) 

– 1/15/č
Višina preživnine – otroški dodatek – 1/9‑10/sp
Tožba za izpraznitev idealnega deleža nepremičnine – sklepčnost 

tožbe – 2/22‑23/sp
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – povrnitev škode ZPIZ 

zaradi izplačevanja nadomestila za invalidnost – 2/23–25/sp
Kolektivni odpusti – 3‑4/27/sp
Odgovornost izvajalca poštnih storitev – izročitev priporočene 

pošiljke nepooblaščeni osebi – omejitev višine odškodnine po 
55. členu ZPSto‑1 – 3‑4/27–29/sp

Stroški obratovanja večstanovanjske stavbe – terjatve skupnosti 
etažnih lastnikov – zastaranje – 3‑4/29–33/sp

Imenovanje poslovodstva (d. o. o.) – smrt poslovodje – sprememba 
družbene pogodbe – 5/21‑22/sp

Varstvo znamke Skupnosti – podobnost znaka in proizvoda – 
6/19–21/sp

Odvzem nepremičnine zaradi gradnje čez mejo – odškodnina – 
6/21‑22/sp

Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet (Mateja Končina Peternel) 
– 7‑8/6‑7/č

Javna pritožbena seja (Luka Vavken) – 7‑8/15–17/č
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – (ne)upravičenost 

odsotnosti z dela – obvestilo delodajalcu o razlogih odsotnosti 
– 7‑8/26–28/sp

Ločitvena pravica – prilivi na transakcijskem računu – zavarovanje 
bodočih terjatev z zastavno pravico – razpolagalna 
sposobnost – 7‑8/28‑29/sp

Prenehanje zastavne pravice podjemnika – 7‑8/29‑30/sp
Obrazložitev odločbe disciplinske komisije društva – pravica do 

sodnega varstva, pravnega sredstva in obrambe –  
7‑8/31‑32/sp

Delitev plodov nepremičnine v solastnini – 7‑8/32/sp
Brez navideznosti in improvizacije (Branko Masleša) – 9/3/uv
Procesno uveljavljanje zastaranja (Igor Strnad) – 9/9–11/č
Žvižganje rakom (Matej Avbelj) – 9/13‑14/č
Veljavnost oporoke – obstoj oporoke – predhodno vprašanje – 

pasivna legitimacija – 9/19–21/sp
V ospredju kakovost sojenja in razumljivost sodb (Irena Vovk) – 

9/27–29/por
Slovenski dan na Sodišču EU: mar ga zmoremo podaljšati v 

prihodnost? (Marko Pavliha) – 10/3/uv
Mednarodni cestni prevoz stvari ‑ izguba tovora zaradi tatvine ‑ 

skrbnost prevoznika – 10/23–25/sp
Zavarovanje terjatev s predhodno odredbo – začetek stečajnega 

postopka nad dolžnikom – 11‑12/31‑32/sp
Stek kaznivih dejanj – izrek enotne kazni – 11‑12/32–34/sp
Zastaranje preživninske terjatve – zadržanje zastaranja – 

11‑12/34‑35/sp
Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab (Igor Vuksanović) – 

13/13‑14/č
Pozitivna diskriminacija – delo s krajšim delovnim časom zaradi 

starševstva – 13/21‑22/sp
Tožba za nedopustnost izvršbe – aktivna stvarna legitimacija – 

14/21–24/sp
Odnosi sodstva z javnostmi (Miodrag Đorđević) – 15/6–8/č
Življenjsko zavarovanje – poslovna sposobnost – pravna oseba – 

zastaranje terjatve – 15/22–24/sp
Kolektivno uveljavljanje avtorske pravice – nadomestilo za javno 

predvajanje fonogramov – 15/24–26/sp
Ugotavljanje olajševalnih in obteževalnih okoliščin v primeru 

sprejetega priznanja krivde in obseg sodbenih razlogov (Leon 
Recek) – 16‑17/II–VII/pril

Pravnopolitični vidiki določanja prispevkov za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
energije (Aleš Ferčič) – 11‑12/II–VI/pril

Spletni smerokaz: Poslovni SOS – reši težavo z državo! (Irena 
Vovk) – 14/38/prik

Protikorupcijska (Hinko Jenull) – 16‑17/3/uv
Spletni smerokaz: Eugo Slovenia (Irena Vovk ) – 16‑17/50/prik
Urejanje prostora – nedopusten poseg v lastninsko pravico – 

24‑25/25/sp
Prostovoljna odločitev (Irena Vovk) – 24‑25/46/por
Z obrobja postave: Izobraževanje (Tomaž Pavčnik) – 27/17/č
Reprezentativnost sindikata – aktivna legitimacija – pravica do 

kolektivnega dogovarjanja – 27/23‑24/sp
Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju? (Hinko Jenull) 

– 28/6–8/č
Država dolžna poskrbeti za prevode nekaterih dokumentov – 

28/22/mo
Pasti davčnih blagajn (Aleksander Pevec) – 29‑30/3/uv
Prav(ičn)o: Mandatar za sestavo vlade (Ciril Ribičič) – 31‑32/25/č
Probacijska služba (Irena Vovk) – 34/34/por
Upravno‑procesne dileme 3 – v posebnih upravnih postopkih 

(Iztok Rakar) – 35/32‑33/prik
Spletni smerokaz: Zakonodajno in poslovno okolje (Irena Vovk) – 

35/38/prik
Probacija – socialni multipraktik? (Dragan Petrovec) – 36‑37/3/uv
Kako dolgo naj še čakajo sodniški volonterski pripravniki? (Suzana 

Pisnik) – 36‑37/10‑11/č
Prioritete pravosodja (Irena Vovk) – 36‑37/46/por
Prav(ičn)o: Nazaj v prihodnost (Ciril Ribičič) – 38/15/č
Organ se mora do vsebine peticije izreči, ne se z njo samo 

seznaniti – 39‑40/30‑31/mo
Odmika se železna cesta (Marko Pavliha) – 44/3/uv
ZUJF‑D (Irena Vovk) – 47/34/por
Spletni smerokaz: E‑uprava (Irena Vovk) – 47/38/prik

vodno pravo
Varstvo okolja v letu 2014 – odprava administrativnih ovir? 

(Adrijana Viler Kovačič) – 2/10–12/č
Slovenski dan na Sodišču EU: mar ga zmoremo podaljšati v 

prihodnost? (Marko Pavliha) – 10/3/uv
Donat Mg pod luksemburškim kladivom (Zoran Skubic) – 

27/27‑28/sp

vojska
The War on Terror and the Laws of War: A Military Perspective 

(Irena Vovk) – 5/30/prik
Tudi Slovenija bo zaradi ISIL morala spremeniti kazensko 

zakonodajo (Matjaž Šaloven) – 6/13‑14/č
Ob smrti iraškega civilista – tudi »na nepravem kraju ob nepravem 

času« je treba objektivno in učinkovito raziskati (Matej Cerar) 
– 7‑8/35‑36/sp

Mednarodna zaščita dezerterjev po pravu EU (Zoran Skubic) – 
10/28‑29/sp

Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih (Matevž Krivic) – 
45‑46/16‑17/č

»Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih« – pogled Varuha 
(Ivan Šelih) – 48/8–10/č

Referenduma ni dopustno razpisati – 49‑50/25/sp

volitve
Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje 

poslanskega mandata (Ljubo Bavcon) – 2/14–16/č
Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata (Matevž Krivic) 

– 3‑4/19‑20/odm
Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata (Dragan 

Petrovec) – 5/14‑15/odm
ZPos je dovolj jasen (Ljubo Bavcon) – 5/16/odm
Pravica do učinkovitega sodnega varstva – 24‑25/25/sp
E‑Voting Case Law – A Comparative Analysis (Irena Vovk) –  

33/32/prik
Med pravom in pravičnostjo (Nika Skvarča) – 47/32‑33/prik

vrednostni papirji
Pomlad (Matej Tomažin) – 14/18/č
Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem 

pretoku kapitala (Primož Mikolič) – 16‑17/6–9/č
Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega 

sredstva – 18/22/sp
Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 

(1. del) – 18/I–IV/erar
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Pojasnilna dolžnost zdravnika – pogodba o opravljanju 
zdravstvenih storitev – 36‑37/28–32/sp

Pripor – begosumnost – ponovitvena nevarnost – pravica do 
nepristranskega sojenja – 36‑37/32–34/sp

Pogodba o dosmrtnem preživljanju – zaupnost in osebnostnost 
razmerja – načelo enake vrednosti dajatev – 38/19–22/sp

Uveljavljanje ničnosti – prekluzija – 39‑40/29–32/sp
Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah: izkušnje 

z dopuščeno revizijo in kako naprej (Ines Gorjup in 
Maksimilijan Gale) – 41/12‑13/por

Prednost pri poplačilu – poseg v ustavno varovane pravice 
hipotekarnih upnikov – 41/21‑22/sp

Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 
Vlačić) – 42‑43/18‑19/č

Odgovornost pravne osebe za prekršek – ekskulpacijski razlogi – 
42‑43/30–34/sp

Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za 
potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države 
(Barbara Zobec) – 44/II–VIII/pril

Premestitev javnega uslužbenca – sklep o premestitvi –  
44/23‑24/sp

Dan pravosodja 2015 (Irena Vovk) – 44/31/por
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu – 45‑46/2—30/sp
Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi – aktivna legitimacija 

– 45‑46/30–32/sp
Posli rednega upravljanja – zamenjava dvigala – 47/20‑21/sp
Priposestvovanje služnosti v javno korist – 48/21–24/sp
Dodelitev brezplačne pravne pomoči v kazenskem postopku – 

49‑50/26–30/sp
Dobre prakse v sodstvu (Irena Vovk) – 49‑50/37/por

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Prav(ič)no: Opravičujem se (Ciril Ribičič) – 11‑12/25/č
Svoboda veroizpovedi gospodarskih družb (Uršula Esih) –  

13/28/sp
Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 27/31/sp

Vrhovno sodišče zvezne države New York
Pravice živali (Klemen Pohar) – 3‑4/36/sp

vročanje
Mnenje o posredovanju osebnih podatkov vročevalcu –  

11‑12/32/mo
Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih 

postopkov (Igor Strnad) – 18/6–8/č
Vročitev odškodninskih tožb proti državi izdajateljici obveznic 

(Judita Dolžan) – 26/25‑26/sp
Naslov za vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Miha Šercer) – 

35/17/vo
Napake pri vročanju se lahko izkažejo za usodne (Igor Vuksanović) 

– 41/23‑24/sp
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu – 45‑46/29—30/sp
Obvezna uporaba standardnega obrazca glede pravice do 

zavrnitve sprejema pisanja po Uredbi o vročanju (Judita 
Dolžan) – 45‑46/36‑37/sp

eVročanje dokumentov finančne uprave RS – od 2. januarja 2016 
dalje – 47/IV/erar

Z
zahteva za varstvo zakonitosti

glej pravna sredstva

zakonodaja
glej tudi zakonodajni postopek
Constitutional Sunsets And Experimental Legislation –  

A Comparative Perspective (Irena Vovk) – 2/30/prik
Cilji in zadetki (Vesna Bergant Rakočević) – 15/3/uv
Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji 

(Irena Vovk) – 20‑21/44‑45/prik
Na poti do sodobnega, odgovornega notariata (Sonja Kralj) – 

22/6/č
Plačljive objave kvarijo nomotehniko (Anita Lulić) – 22/27/por
Za človeka gre! (Vlasta Nussdorfer) – 28/3/uv
Pasti davčnih blagajn (Aleksander Pevec) – 29‑30/3/uv
Oslabljena ali okrepljena bančna tajnost? (Peter Merc) –  

31‑32/6–8/č

Vezanost pravdnega sodišča na pravnomočen sklep o izreku 
vzgojnega ukrepa mladoletniku – 16‑17/28–30/sp

Delitev družbe – izčlenitev – varstvo družbenikov – 16‑17/30‑32/sp
Ponovna odmera pokojnine v postopku izrednega pravnega 

sredstva – 18/22/sp
Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja – 

18/22–24/sp
Opis prekrška v odločbi o prekršku – prepoved reformatio in peius 

– 19/22‑23/sp
Podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe 

na sekundarni ravni – načela transparentnosti, enakosti in 
nediskriminatornosti – 19/24–27/sp

Zadeva Patria: kontekst brez prava (Matej Avbelj) – 19/II–VIII/pril
Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne 

obsodbe (Saša Kmet) – 20‑21/17–20/č
Neposlovna odškodninska odgovornost – odgovornost etažnega 

lastnika za škodo zaradi izliva vode – 20‑21/26–28/sp
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – izvedba postopka javnega 

natečaja – 20‑21/28–31/sp
Sodstvo v letu 2014 (Irena Vovk) – 20‑21/46/por
Višina nadomestila za uporabo del iz repertoarja Zavoda IPF 

v sodni praksi (Špelca Mežnar) – 22/9–11/č
Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak (Matevž Krivic) – 

22/14–16/č
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – predobravnavni narok 

– 23/20‑21/sp
Neupravičena pridobitev – zastaranje – priznanje dejstev – 

nedovoljena razpolaganja strank – 23/21‑22/sp
Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 

(Matjaž Tratnik in Renato Vrenčur) – 23/II–VII/pril
Razlikovati napake od »nespodobnega« sojenja (Matevž Krivic) – 

24‑25/17–20/č
Hišna preiskava (brez odredbe) in zaseg predmetov – prepoved 

reformatio in peius – in dubio pro reo – 24‑25/26‑27/sp
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika – objektivni pogoj 

izpodbijanja – domneva – dokazovanje – cesija – razmerje 
dolžnika in prevzemnika – 24‑25/27–30/sp

Sporazum o priznanju krivde – nadomestitev izvršitve zaporne 
kazni z delom v splošno korist – 24‑25/30–32/sp

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe (Klemen Pohar) 
– 24‑25/32‑33/sp

Pravno priznana škoda – duševne bolečine zaradi izgubljenega 
užitka počitnic ali dopusta – pogodba o paketnem potovanju 
– 27/20–23/sp

Reprezentativnost sindikata – aktivna legitimacija – pravica do 
kolektivnega dogovarjanja – 27/23‑24/sp

Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu 
– 28/21–23/sp

Hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja – denarno 
povračilo namesto reintegracije – 28/23–25/sp

Vloga občinskih inšpekcijsko‑redarskih služb v problematiki 
neurejenih občinskih cest (Tomaž Kuralt) – 29‑30/10–12/č

Varstvo konkurence – omejevalni sporazum – usklajeno določanje 
cen zdravil – 29‑30/27–30/sp

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – odpovedni rok za odstop 
z mesta direktorja – 29‑30/30‑31/sp

Plačilo nadur – kompenzacija – 29‑30/31‑32/sp
Ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji – varstvo 

potrošnikov – 29‑30/32–34/sp
Odškodninska odgovornost zavoda za zaposlovanje –  

31‑32/28–30/sp
Odškodninski spor – vmesna sodba – 31‑32/30–34/sp
Odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna 

vozila – delež soodgovornosti – 31‑32/34‑35/sp
Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovnim časom opravi nad 

pogodbeno dogovorjenim delovnim časom (Urška Gliha) – 
33/8–10/č

Zavarovanje poklicne odgovornosti – splošni zavarovalni pogoji – 
zavarovalno kritje – 33/23‑24/sp

Dajanje daril za nezakonito posredovanje – uradno dejanje kot 
zakonski znak kaznivega dejanja – 33/24–27/sp

Dopolnitev poročila posebnega revizorja – imenovanje novega 
posebnega revizorja – pravice malih delničarjev –  
34/21–23/sp

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – opustitev dolžnega 
ravnanja poslovodstva – preverjanje javno objavljenih 
računovodskih izkazov stečajnega dolžnika – 34/23‑24/sp

Varstveni dodatek in uveljavitev ZSVarPre – 35/21‑22/sp
Zastaranje in narava postopka nove razsoje po razveljavitvi 

pravnomočne sodbe (Leon Recek) – 36‑37/18–20/č
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zasebnost
Meja dopustnega nadzora uporabe interneta in elektronske pošte 

na delovnem mestu (Lidija Zupančič) – 1/II–VII/pril
Odprti podatki med javnim in zasebnim (Matej Kovačič) – 2/6–8/č
Posegi v zasebnost in svet po Snowdnu (Matej Cerar) – 6/27/por
Paradoksi: Digitalna državljanska samozaščita (Aleš Završnik) – 

10/19/č
Ponižujoče ravnanje po nezakonitem odvzemu tkiva (Klavdija 

Štarkel) – 10/27/sp
Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme 

pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev? (Jernej 
Rovšek) – 11‑12/6–8/č

Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta! (Nika Skvarča) – 
15/30‑31/por

Meje zasebnega življenja zvezdnikov (Lena Šutanovac) –  
16‑17/38/sp

Zloraba pravice do svobode literarnega izražanja (Marjan Kos) – 
16‑17/39/sp

Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in 
kršitev pravice do zasebnosti (Janja Čevriz) – 22/23‑24/sp

Slovenija obsojena zaradi kršitve prepovedi mučenja in pravice do 
zasebnega življenja (Matic Kumer) – 24‑25/33‑34/sp

Pomanjkljiva ureditev odvzema brisa ustne sluznice in analize DNK 
po ZKP (Miha Šošić) – 26/8‑9/č

Prihodnost informacijske zasebnosti (Mitja Podpečan) –  
26/II–VIII/pril

Ločevanje zasebne in poslovne e‑pošte – 29‑30/32‑33/mo
Pravica do zasebnosti v postopkih državnotožilskega odločanja – 

31‑32/28‑29/mo
Windows 10 – primernost politike zasebnosti – 31‑32/32‑33/mo
Poseg v pravico do zasebnosti in osebne podatke ob anonimni 

prijavi – 35/22/mo
Posredovanje osebnih podatkov upravnika večstanovanjskih stavb 

– 36‑37/33/mo
Bančni podatki in pravica do zasebnosti (Ana Pakiž) – 

36‑37/35‑36/sp
Še o preiskavi odvetniške pisarne in elektronskih naprav (Lena 

Šutanovac) – 39‑40/34‑35/sp
Lustracija nekdanjega voznika KGB ni upoštevala individualnih 

danosti (Matej Cerar) – 39‑40/36/sp
Bodo podatki iz EU res našli varnejši pristan v ZDA? Trenutek 

streznitve (Jelena Burnik) – 41/3/uv
Namestitev kamere v večstanovanjski stavbi – 41/22/mo
Integriteta načela varnega pristana osebnih podatkov obvarovana 

tudi po slovenski zaslugi (Zoran Skubic) – 41/24‑26/sp
Prestrezanje komunikacij v praksi (Nika Skvarča) – 41/30/por
Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku (Luka 

Vlačić) – 42‑43/18‑19/č
Startup pred pravnimi izzivi (Nina Kranjec, Peter Merc in Boštjan 

Koritnik) – 42‑43/II–VII/pril
Priročnik za poučevanje o zasebnosti (Irena Vovk) – 44/32/prik
Sledenje zaposlenim z napravo GPS (Miha Šercer) – 48/19‑20/vo
Informacija o prinčevem zunajzakonskem otroku je zadeva v 

splošnem javnem interesu (Lena Šutanovac) – 49‑50/32/sp

zavarovalništvo
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – povrnitev škode ZPIZ 

zaradi izplačevanja nadomestila za invalidnost – 2/23–25/sp
Uporaba vozila pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (Jernej 

Veberič) – 5/8–10/č
Finančna zavarovanja pri javnih naročilih (Miran Jus) – 6/II–VII/pril
Usodni let Germanwings 4U 9525 – odškodnina po evropskem in 

mednarodnem pravu (Marko Pavliha) – 14/15‑16/č
Življenjsko zavarovanje – poslovna sposobnost – pravna oseba – 

zastaranje terjatve – 15/22–24/sp
Pridobivanje osebnih podatkov zavarovancev iz Centralnega 

registra prebivalstva – 15/24‑25/mo
Učinkovitost fiduciarne cesije kot sredstva zavarovanja (Matevž 

Šavli) – 20‑21/10‑11/č
Spletni smerokaz: Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru (Irena 

Vovk) – 20‑21/50/prik
Preglednost pogodbenih pogojev v zavarovalnih pogodbah, 

povezanih s posojilnimi pogodbami (Judita Dolžan) – 
23/27‑28/sp

MRA naj bo rigorozen v mejah normale (Nastja Velikonja) –  
23/31/por

Zavarovanje poklicne odgovornosti – splošni zavarovalni pogoji – 
zavarovalno kritje – 33/23‑24/sp

Spletni smerokaz: Zakonodajno in poslovno okolje (Irena Vovk) – 
35/38/prik

Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti (Patricij Maček) – 
45‑46/43/por

In flagranti: Skrivnost sobe 13A (Hinko Jenull) – 47/17/č
Koliko neodvisnosti je dovolj? (Nina Betetto) – 48/3/uv

zakonodajni postopek
Imenovanje sodnikov mednarodnih sodišč v državah v praksi – 

zakaj bi bila vendarle dobrodošla novela ZPKSMS (Simona 
Drenik) – 1/10–12/odm

Različni mednarodnopravni postopki imenovanja sodnikov 
mednarodnih sodišč (Simona Drenik) – 2/17–19/č

Predlog ZRLI‑E (Irena Vovk) – 3‑4/44/por
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke (Matic Kumer) – 9/22‑23/sp
Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega 

visokega šolstva (Žiga Rejc) – 10/13–15/č
Davčne blagajne (Irena Vovk) – 10/34/por
Strategija razvoja javne uprave brez strategije (Mirko Pečarič) – 

11‑12/15‑16/č
Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ‑1C (Ciril Keršmanc in 

Liljana Selinšek) – 13/II–VI/pril
Vse na enem mestu (Irena Vovk) – 13/34/por
Enake možnosti (Irena Vovk) – 14/34/por
eZdravje (Irena Vovk) – 15/34/por
Umik predloga zakonodajnega akta – do kod seže zakonodajna 

iniciativa Komisije? (Katarina Vatovec) – 18/26/27/sp
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (1.) (Andrej Hafner) – 

19/15–17/č
ZPre‑1G – poskus zagotovitve belih vitezov za slovenske ciljne 

družbe? (Nataša Samec) – 20‑21/3/uv
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (2.) (Andrej Hafner) – 

20‑21/12‑13/č
Predlog ZJN‑3 v luči izbirnih določb o direktivah o javnem 

naročanju (Vida Kostanjevec) – 22/II–V/pril
Predlog ZJN‑3 (Milena Basta Trtnik) – 22/V–VIII/pril
Plačljive objave kvarijo nomotehniko (Anita Lulić) – 22/27/por
Lex Bavčar – pomisleki k neživljenjski rešitvi v predlogu novele 

ZIKS‑1F (Hinko Jenull) – 23/8–10/č
Svoboda izražanja in anonimnost interneta – res nimata meja? 

(Nataša Pirc Musar) – 24‑25/3/uv
Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku (Ivo 

Grlica) – 24‑25/13‑14/č
Kaj bi še lahko vsebovala novela Zakona o davčnem postopku 

(Jernej Podlipnik) – 26/6‑7/č
ZPOmK‑1F (Irena Vovk) – 26/34/por
Spletni smerokaz: Zakonodajni monitor (Irena Vovk) – 26/38/prik
ZIZ‑K: veteranski dodatek je predmet izvršbe (Mateja Štupar) – 

27/6–9/č
Odpust dolgov revnim (Irena Vovk) – 27/34/por
Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju? (Hinko Jenull) 

– 28/6–8/č
Potrošniški spori (Irena Vovk) – 28/34/por
(R)evolucija terorizma – tuji teroristični borci ali tuji borci? (Robert 

Golobinek) – 31‑32/19–21/č
ZJN‑3 (Irena Vovk) – 31‑32/46/por
Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv 

(Luka Pust, Uroš Hočevar in Domen Neffat) – 35/6–9/č
Izvršba – neznosna lahkost spreminjanja (Dida Volk) –  

35/II–VIII/pril
Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (Ivo Grlica in Sabina 

Pirnat) – 39‑40/9–11/č
Za javne informacije (Irena Vovk) – 39‑40/46/por
Predlog novega zakona o javnih uslužbencih – velike govorice, 

male resnice (Mirko Pečarič) – 45‑46/18–21/č
Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti (Patricij Maček) – 

45‑46/43/por
Zaposlovanje starejših delavcev (Luka Žnidarič) – 47/6‑7/č
Ob novem ZJU – priložnost za utrditev vloge uradniškega sveta in 

strokovnosti državne uprave (Albin Igličar) – 47/10/č
ZUJF‑D (Irena Vovk) – 47/34/por
Dvojni status upokojencev (Irena Vovk) – 49‑50/46/por

zamudna sodba
Pogodba o zaposlitvi za določen čas – izvedba postopka javnega 

natečaja – 20‑21/28–31/sp
Napake pri vročanju se lahko izkažejo za usodne (Igor Vuksanović) 

– 41/23‑24/sp
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Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja 
zaporne kazni – 18/23/mo

Treba je upoštevati vse okoliščine prestajanja kazni (Matej Cerar) 
– 18/24/sp

Odpravnina ob upokojitvi (Nataša Belopavlovič) – 19/21/vo
Kako odmeriti letni dopust delavki, ki dela s krajšim delovnim 

časom (Nataša Belopavlovič) – 20‑21/25/vo
Višina nadomestila za uporabo del iz repertoarja Zavoda IPF 

v sodni praksi (Špelca Mežnar) – 22/9–11/č
Sodna kontrola odvzema prostosti osebam, ki jim je odvzeta 

poslovna sposobnost – 26/20/sp
Pravna narava zahtevkov iz priobčevanja fonogramov javnosti 

(Eneja Drobež) – 28/10–12/č
Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu 

– 28/21–23/sp
Pozitivne obveznosti države in neprištevni storilci kaznivih dejanj 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/15–17/č
Enakost pri zagotavljanju socialnih dajatev pridržanim osebam 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/35‑36/sp
Odvzem in omejitev prostosti iz medicinskih razlogov (Anita 

Napotnik) – 31‑32/16–19/č
Odškodninska odgovornost zavoda za zaposlovanje –  

31‑32/28–30/sp
Odločanje CSD o stikih varovanca s sorodnico – 36‑37/31/mo
Reorganizacija službe nujne medicinske pomoči – 41/21/mo
Vpliv statusne oblike na upravljanje kolektivne organizacije (Bojan 

Pretnar) – 41/II–VII/pril
Predolgo odpošiljanje na Varuha naslovljene pošiljke iz 

socialnovarstvenega zavoda – 44/24/mo
Kazen ali preventivni ukrep? (Ana Pakiž) – 45‑46/35/sp

Zakaj so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
izvzeti iz plačila davka od prometa zavarovalnih poslov? 
(Bruno Nikolić) – 35/14/č

Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu (Kaja Batagelj in Ana 
Hergouth) – 36‑37/11–13/č

Zavarovalništvo v Sloveniji (Irena Vovk) – 41/13‑14
Pravne turbulence prevoza potnikov (Irena Vovk) – 42‑43/24/por

zavarovanje terjatev
glej hipoteka

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje (Igor 

Vuksanović) – 2/20‑21/vo
Spletni smerokaz: Vpogled v moje podatke (Irena Vovk) –  

38/38/prik

zavodi
Postopek razrešitve članice sveta zavoda – 3‑4/30‑31/mo
Dodatni dnevi dopusta za otroke (Nana Weber) – 6/18/vo
Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega 

visokega šolstva (Žiga Rejc) – 10/13–15/č
Trajanje in podaljšanje pripora v postopku za izročitev – 10/25/mo
Izplačilo višje jubilejne nagrade (Nana Weber) – 11‑12/29/vo
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Nataša Belopavlovič) 

– 14/19/vo
Meje umetniškega ustvarjanja v času prestajanja kazni zapora – 

14/23/mo
Dijak v svetu srednje šole (Nana Weber) – 16‑17/27/vo
Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov 

v socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/30‑31/mo

KAZALO 2015 – knjige domačih avtorjev
Boštjan Ferk: Pogodba o javno‑zasebnem partnerstvu 

– 2/30‑31
Zbornik znanstvenih razprav – 3‑4/42‑43
Zvone Vodovnik: Pravni temelji delovnih in socialnih 

razmerij – 5/30‑31
Matjaž Ambrož: Storilstvo in udeležba v kazenskem 

pravu – 6/30‑31
Peter Čeferin: Moje zgodbe – 7‑8/42‑43
Ciril Keršmanc: Preslepitve na meji in onkraj pregona 

– 9/30‑31
Gregor Dugar: Podjetniško premoženje zakoncev – 

10/32‑33
Marijan Kocbek, Rado Bohinc, Borut Bratina, Mirko 

Ilešič, Šime Ivanjko, Rajko Knez, Marjan Odar, 
Hilda Marija Pivka, Nina Plavšak, Peter Podgore-
lec, Saša Prelič, Jerneja Prostor, Dušan Pšeničnik, 
Krešo Puharič in Bojan Zabel: Veliki komentar 
zakona o gospodarskih družbah – 11‑12/43‑44

20 let delovanja Varuha človekovih pravic – 11‑12/43
Leon Marc in Marko Pogačnik: Diplomatski praktikum: 

menedžment v diplomaciji – 13/32‑33
Irena Jager Agius (ur.): Otrokove pravice v Sloveniji – 

14/32‑33
Metka Penko Natlačen, Zvone Vodovnik, Polona Fink 

Ružič, Cvetka Furlan, Rudi Tavčar, Matej Tušak, 
Marko Djinović, Ožbej Marc in Igor Knez: Kolektivna 
pogajanja – z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti 
s pojasnili – 15/32‑33

Jasna Murgel: Vodnik po pravicah otrok s posebnimi 
potrebami – 16‑17/44‑45

Tanja Vuga: Kako zavarovati industrijsko lastnino – 
18/32‑33

Jadranka Sovdat: Ustavno procesno pravo – praktikum 
– 19/32‑33

Andraž Teršek: Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo 
– 20‑21/43‑44

Barbara Rajgelj, Neža Kogovšek Šalamon, Mojca 
Zadravec, Nada Perčič in Iztok Štefanec: Pravni 
položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloven‑
iji – 20‑21/44‑45

France Bučar: Prelom, do katerega ni prišlo – 22/32‑33
Mojca Duh: Upravljanje podjetja in strateški manage‑

ment – 23/32‑33
Renata Mihalič in Grega Strban: Univerzalni temeljni 

dohodek – 24‑25/44‑45
Dino Bauk: Konec. Znova –26/32‑33 
Bojan Zabel (ur.): Izbrani vidiki razvoja slovenskega 

gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja 
do danes – 27/32‑33

Matjaž Klun: Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU – 
28/32‑33

Borut Ošlaj in Marko Pavliha (ur.): Svetovni etos in 
celostna pedagogika – 29‑30/44‑45

Danilo Türk: Temelji mednarodnega prava – 31‑32/44‑45
Matej Avbelj: Nepravna država – 33/32‑33
Dragan Petrovec: Nasilje pod masko – 34/32‑33
Polonca Kovač, Matjaž Remic in Tina Sever: Upravno‑

procesne dileme 3 – v posebnih upravnih postopkih 
– 35/32‑33

Alenka Šelih in Katja Filipčič (ur.): Kriminologija – 
36‑37/44‑45

Alenka Berger Škrk: Učinkovito sodno varstvo v pravu 
EU – 38/32‑33

Marijan Pavčnik: Čista teorija prava kot izziv –  
39‑40/44‑45

Marijan Kocbek in Sašo Prelič (uv. pojasnila): Zakon o 
gospodarskih družbah z novelo ZGD‑1I in uvodnimi 
pojasnili – 42‑43/32‑33

Maja Ovčak Kos: Pogodbena svoboda v avtorskem 
pravu – 45‑46/44‑45

Barbara Novak, Damjan Možina, Viktorija Žnidaršič 
Skubic in Gregor Dugar: Praktikum za Uvod v civilno 
pravo – 45‑46/44

Ciril Ribičič: Med pravom in pravičnostjo – 47/32‑33
Peter Čeferin: 100 sodnijskih – 49‑50/44‑45
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Dolge lovke farmacevtskega kriminala (Alenka Mordej) – 5/28/por
Uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka (Nina Dvoršek) – 

7‑8/25/vo
Obvezno cepljenje otrok proti nalezljivim boleznim (Neža Kompare) 

– 10/17‑18/č
Ponižujoče ravnanje po nezakonitem odvzemu tkiva (Klavdija 

Štarkel) – 10/27/sp
Ravnanje z mrtvim plodom – 11‑12/34‑35/mo
Odškodninska odgovornost proizvajalca medicinskih pripomočkov 

z napako (Zoran Skubic) – 11‑12/40/sp
Integrativna medicina – izziv sodobne medicine (Špela Kogovšek) 

– 13/29/por
Pridobivanje diagnoz v postopku delitve neprofitnih stanovanj 

v najem – 14/21/mo
Sodišče o odstopu vlog pripornika pristojnemu organu ni obvestilo 

tudi vlagatelja – 14/22‑23/mo
Za olajševanje možnosti za spremembo spola (Lena Šutanovac) – 

15/28/sp
Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta! (Nika Skvarča) – 

15/30‑31/por
eZdravje (Irena Vovk) – 15/34/por
Zanke slovenske inkriminacije opustitve ovadbe kaznivega dejanja 

ali storilca (Damjan Korošec) – 16‑17/15–18/č
Obdelava podatkov o cepilnem statusu zaposlenih –  

16‑17/28‑29/mo
Pristojnost za nadzor nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov 

v socialnovarstvenem zavodu – 16‑17/30‑31/mo
Pravica otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih oploditve 

z biomedicinsko pomočjo (Judita Dolžan) – 16‑17/33‑34/sp
Podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe 

na sekundarni ravni – načela transparentnosti, enakosti in 
nediskriminatornosti – 19/24–27/sp

Miksanje glasbe ter varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fonogramov (Žiga Rejc in Katja Artnak) – 49‑50/16‑17/č

zbornice
glej tudi odvetništvo
Določba Statuta OZS ni v neskladju z načelom enakega 

obravnavanja – 24‑25/28/mo
Spletni smerokaz: Zasebno varovanje (Irena Vovk) – 31‑32/50/prik

zdravstveno zavarovanje
glej socialna varnost

zdravstvo
Tudi človeški zarodek je lahko patentiran kot izum na podlagi prava 

EU (Zoran Skubic) – 1/21‑22/sp
Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje (Igor 

Vuksanović) – 2/20‑21/vo
Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do 

združevanja (Matej Cerar) – 2/25‑26/sp
Debelost se po delovnem pravu EU lahko šteje kot invalidnost 

(Zoran Skubic) – 2/28‑29/sp
Ustreznost delovnega mesta (Nana Weber) – 3‑4/25‑26/vo
Določitev primernega delovnega mesta za delavko z omejitvijo 

delazmožnosti (Nana Weber) – 3‑4/26/vo
Porod s strokovno pomočjo mogoč le v porodnišnici (Sandra 

Bitenc) – 3‑4/34‑35/sp
Pravica oškodovanca do pridobitve informacij od proizvajalca 

zdravila z napako (Kim Sotlar) – 3‑4/38‑39/sp
Ekonomski vidik zdravniškega premirja (Sandi Kodrič) – 3‑4/46/č
Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu (Nataša 

Belopavlovič) – 5/17/č
Prenos zdravstvene kartoteke ob menjavi osebnega zdravnika 

(Irena Vovk) – 5/21/mo

KAZALO 2015 – knjige tujih avtorjev
Evgenij Pašukanis: Splošna teorija prava in marksizem 

– 1/30‑31

The EEA and the EFTA – Court Decentred Integration 
– 1/30

Charles Sampford, Spencer Zifcak in Derya Aydin Okur 
(ur.): Rethinking International Law and Justice – 1/30

Carol Harlow in Richard Rawlings: Process and Proce‑
dure in EU Administration – 2/30

Sofia Ranchordás: Constitutional Sunsets And Experi‑
mental Legislation – A Comparative Perspective – 
2/30

Cecilia Marcela Bailliet in Kjetil Mujezinovic Larsen 
(ur.): Promoting Peace Through International Law – 
2/30

Geoffrey S. Corn, James A. Schoettler Jr., Dru Bren-
ner-Beck, Victor M. Hansen, Richard B. »Dick« 
Jackson, Eric Talbot Jensen in Michael W. Lewis: 
The War on Terror and the Laws of War: A Military 
Perspective – 5/30

Adrian Evans: The Good Lawyer – A Student Guide to 
Law and Ethics – 5/30

Jorge Cardona, Giuseppe Porcaro, Jaakko Weuro in 
Giorgio Zecca (ur.): The International Law of Youth 
Rights – 7‑8/42

Susan Šarčević (ur.): Language and Culture in EU Law 
– Multidisciplinary Perspectives – 7‑8/42

Rudolf Geiger, Daniel-Erasmus Khan in Markus Kotzur 
(ur.): Commentary on the TEU/TFEU – 7‑8/42

Marcus O. Müller in Cees A. M. Mulder: Proceedings 
before the European Patent Office – A Practical Guide 
to Success in Opposition and Appeal – 9/30

Ariadna Ripoll Servent: Institutional and Policy Change 
in the European Parliament: Deciding on Freedom, 
Security and Justice – 10/32

Cian C. Murphy: EU Counter‑Terrorism Law – Pre‑Emption 
and the Rule of Law – 10/32

Mel Marquis in Roberto Cisotta (ur.): Litigation And 
Arbitration In EU Competition Law – 11‑12/44

Cecilia Marcela Bailliet in Kjetil Mujezinovic Larsen 
(ur.): Promoting Peace Through International Law – 
11‑12/44

Dimitry Kochenov, Gráinne de Búrca in Andrew Wil-
liams (ur.): Europe’s Justice Deficit? – 13/32

Michael Trebilcock: Advanced Introduction to Interna‑
tional Trade Law – 13/32

Lieselot Bisschop: Governance of the Illegal Trade in 
E‑Waste and Tropical Timber – Case Studies on 
Transnational Environmental Crime – 14/32

Murray Hunt, Hayley Hooper in Paul Yowell (ur.): Parlia‑
ments and Human Rights – Redressing the Democratic 
Deficit – 14/32

Jernej Letnar Černič in Tara Van Ho (ur.): Human 
Rights and Business: Direct Corporate Accountability 
for Human Rights – 15/32

Björn Lundqvist: Joint Research and Development under 
US Antitrust and EU Competition Law – 15/32

Caoimhín MacMaoláin: Food Law – European, Domestic 
and International Frameworks – 16‑17/44

Maksymilian Del Mar in William Twining (ur.): Legal 
Fictions in Theory and Practice – 18/32

Rodrigo Olivares-Caminal (ur.): Expedited Corporate 
Debt Restructuring in the EU – 18/32

Alfredo Ilardi: The New European Patent – 19/32
Robert Schütze: European Union Law – 19/32
Jaakko Husa: A New Introduction to Comparative Law 

– 23/32
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Zakaj so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
izvzeti iz plačila davka od prometa zavarovalnih poslov? 
(Bruno Nikolić) – 35/14/č

Poseg v pravico do zasebnosti in osebne podatke ob anonimni 
prijavi – 35/22/mo

Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu (Kaja Batagelj in Ana 
Hergouth) – 36‑37/11–13/č

Pojasnilna dolžnost zdravnika – pogodba o opravljanju 
zdravstvenih storitev – 36‑37/28–32/sp

Odločanje CSD o stikih varovanca s sorodnico – 36‑37/31/mo
Povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih –  

38/20/mo
Sorazmernost in doniranje in vitro zarodkov v znanstvene namene 

(Jaka Kukavica) – 38/28‑29/sp
Spletni smerokaz: Vpogled v moje podatke (Irena Vovk) –  

38/38/prik
Kdo ve, kaj je v dobro pacientov? (Sandi Kodrič) – 39‑40/26/č
Reorganizacija službe nujne medicinske pomoči – 41/21/mo
Spletni smerokaz: eZdravje (Irena Vovk) – 41/38/prik
Pravica do drugega zdravniškega mnenja (Andreja Bogataj) – 

44/13‑14/č
Težave pri izvedbi operativnega posega pripadnice Jehovovih prič 

– 45‑46/29/mo
Barvne kontaktne leče brez dioptrije skozi očala Sodišča EU (Neža 

Kompare) – 45‑46/39‑40/sp
Dovoljenje za promet z zdravili (Neža Kompare) – 47/23‑24/sp
Uši so v šolah še vedno težava – 48/22‑23/mo
(Ne)odgovornost države za samomor zapornika (Ana Pakiž) – 

48/25‑26/sp
Neustavnost popolne prepovedi rekreativne uporabe marihuane 

(Luka Vlačić) – 49‑50/36/sp
Food Law for Public Health (Irena Vovk) – 49‑50/44/prik

Dohodek iz delovnega razmerja – pogosta vprašanja in odgovori 
(2. del) – 20‑21/I–IV/erar

Pošiljanje občutljivih osebnih podatkov – 20‑21/29/mo
Lex Bavčar – pomisleki k neživljenjski rešitvi v predlogu novele 

ZIKS‑1F (Hinko Jenull) – 23/8–10/č
Zdravstveno zavarovanje upokojenca v tujini (Staša Račnik) – 

24‑25/23‑24/vo
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe (Klemen Pohar) 

– 24‑25/32‑33/sp
Merilo za trajno odklonitev odvzema krvi (Kim Sotlar) – 

24‑25/37‑38/sp
Sodna kontrola odvzema prostosti osebam, ki jim je odvzeta 

poslovna sposobnost – 26/20/sp
Ni še čas za smrt (Špela Kunej) – 26/21‑22/sp
Vidik odgovornosti (do) izvajalcev zdravstvene nege (Barbara 

Nerat in Rosanda Vujica Beharić) – 28/12–14/č
Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu 

– 28/21–23/sp
Pozitivne obveznosti države in neprištevni storilci kaznivih dejanj 

(Igor Vuksanović) – 29‑30/15–17/č
Varstvo konkurence – omejevalni sporazum – usklajeno določanje 

cen zdravil – 29‑30/27–30/sp
Zaščita pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru umetne 

oploditve in vitro (Judita Dolžan) – 29‑30/42/sp
Odvzem in omejitev prostosti iz medicinskih razlogov (Anita 

Napotnik) – 31‑32/16–19/č
Dajanje daril za nezakonito posredovanje – uradno dejanje kot 

zakonski znak kaznivega dejanja – 33/24–27/sp
Nepoznavanje dolžnosti povzročilo kršitev pravice do tolmača 

v znakovni jezik – 33/26‑27/mo
Pravila organizacije delovnega časa zdravnikov na usposabljanju 

po pravu EU (Zoran Skubic) – 33/28‑29/sp

Pierre-Marie Dupuy in Jorge E. Viñuales: International 
Environmental Law – A Modern Introduction – 23/32

Kerry O’Halloran: The Politics of Adoption – International 
Perspectives on Law, Policy and Practice – 24‑25/44

Luca Cerioni: The European Union and Direct Taxation 
– A Solution for a Difficult Relationship – 26/32

Hans-W. Micklitz in Irina Domurath (ur.): Consumer Debt 
and Social Exclusion in Europe – 26/32

Matthias Haentjens in Pierre de Gioia-Carabellese: 
European Banking and Financial Law – 27/32

Joanna Shapland in Matthew Hall (ur.): Victimology 
– 27/32

Sonia Morano-Foadi, Lucy Vickers: Fundamental Rights 
in the EU – A Matter for Two Courts – 28/32

Christine Riefa: Consumer Protection and Online Auction 
Platforms – Towards a Safer Legal Framework – 28/32

Susan Golombok: Modern Families – Parents and Chil‑
dren in New Family Forms – 29‑30/44

David McArdle: Dispute Resolution in Sport; Athtelts, law 
and arbitration – 31‑32/44

Marcus O. Müller in Cees A. M. Mulder: Proceedings 
Before the European Patent Office – A Practical Guide 
to Success in Opposition and Appeal – 33/32

Ardita Driza Maurer in Jordi Barrat (ur.): E‑Voting Case 
Law – A Comparative Analysis – 33/32

Federico Fabbrini, Ernst Hirsch Ballin in Han Somsen 
(ur.): What Form of Government for the European 
Union and the Eurozone? – 34/32

Yoshifumi Tanaka: The International Law of the Sea – 
34/32

Norbert Reich, Annette Nordhausen Scholes in Jer-
emy Scholes: Understanding EU Internal Market Law 
– 35/32

Albert Sánchez Graells: Public Procurement and the EU 
Competition Rules – 35/32

Joanna Miles, Perveez Mody in Rebecca Probert: Mar‑
riage Rites and Rights – 36‑37/44

Louise Gullifer in Jennifer Payne: Corporate Finance 
Law – Principles and Policy – 38/32

William A. Schabas: The European Convention on Human 
Rights – A Commentary – 38/32

Stephen Tierney (ur.): Nationalism and Globalisation – 
41/32

Mary Crock: Migrants and Rights – 41/32

Siniša Rodin in Tamara Perišin (ur.): Judicial Application 
of International Law in Southeast Europe – 41/32‑33

Tony Judt: Velika iluzija? – 44/32‑33 

Bruges Michal Bobek (ur.): EU Law in The Member 
States. Central European Judges Under the European 
Influence. The Transformative Power of the EU Revis‑
ited – 48/31–33/prik

Cristina Dallara in Daniela Piana: Networking the Rule 
of Law – How Change Agents Reshape Judicial 
Governance in the EU – 48/32

Zheng Sophia Tang: Electronic Consumer Contracts in 
the Conflict of Laws – 48/32

Daron Acemoglu in James A. Robinson: Zakaj narodi 
propadajo – 49‑50/42‑43

Christopher Gane in Robin Hui Huang (ur.): Legal 
Education in the Global Context – Opportunities and 
Challenges – 49‑50/44

Jennifer L. Pomeranz: Food Law for Public Health – 
49‑50/44

Bojan Dobovšek, Maximilian Edelbacher in Peter C. 
Kratcoski: Corruption, Fraud, Organized Crime, and 
the Shadow Economy – 49‑50/44
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Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua (Janez 
Kranjc) – 42‑43/46/č

Commoda naturae nullo tibi tempore deerunt, Si contentus eo 
fueris, quod postulat usus (Janez Kranjc) – 45‑46/46/č

Z obrobja postave: Kronika prihodnosti (Tomaž Pavčnik) – 48/17/č
Qualis ratio est, tales et actiones sunt (Janez Kranjc) – 48/34/č
Pravna zapuščina Nürnberškega sodišča 70 let po ustanovitvi in 

začetku sojenja (Simona Drenik) – 49‑50/20‑11/č

znamka
glej industrijska lastnina

znanost
Tudi človeški zarodek je lahko patentiran kot izum na podlagi prava 

EU (Zoran Skubic) – 1/21‑22/sp
Kako kazenska sodišča po svetu uporabljajo možgane (Miha 

Hafner) – 14/13‑14/č
Z obrobja postave: Afera honorarji in kavza (Tomaž Pavčnik) – 

14/17/č
Konec ameriškega miru (Jaka Kukavica) – 16‑17/41/por
Enovit študij za kakovost prava (Matija Damjan) – 16‑17/43/por
Patentiranje biotehnoloških izumov (Klemen Pohar) – 22/7‑8/č
Re ero: Cena znanja in akademska pomlad (Janja Hojnik) – 

28/19/č
Temelji mednarodnega prava (Mirjam Škrk) – 31‑32/44‑45/prik
Paradoksi: Podatkozaver: »Pokliči me!« (Aleš Završnik) –  

36‑37/25/č
Kriminologija (Hinko Jenull) – 36‑37/44‑45/prik
Sorazmernost in doniranje in vitro zarodkov v znanstvene namene 

(Jaka Kukavica) – 38/28‑29/sp
Pohod »libertarnega paternalizma« (Sandi Kodrič) – 44/20/č
Gen – izum ali odkritje (Leon Brčina) – 48/10‑11/č
Roparske revije v znanosti (Janja Hojnik) – 49‑50/II–VIII/pril

Zveza društev pravnikov Slovenije
glej Dnevi slovenskih pravnikov 2015 in drštva 

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije
glej Dnevi slovenskih pravnikov 2015 in društva

Zvezno delovno sodišče ZR Nemčije
Zaščita pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru umetne 

oploditve in vitro (Judita Dolžan) – 29‑30/42/sp

Zvezno vrhovno sodišče ZR Nemčije
Prednost pravice do poznavanja lastnega izvora pred pravico 

pokojnika do pietete (Judita Dolžan) – 1/26‑27/sp
Priznanje tuje sodne odločbe o nadomestnem materinstvu (Judita 

Dolžan) – 14/27‑28/sp
Pravica otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih oploditve 

z biomedicinsko pomočjo (Judita Dolžan) – 16‑17/33‑34/sp

Ž
živali

Pravice živali (Klemen Pohar) – 3‑4/36/sp
Dostop do podatkov iz aplikacije – 11‑12/32‑33/mo
Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev 

pravice do svobode govora (Maja Lubarda) – 14/25‑26/sp
Pravila »humanega« prevoza živine po pravu EU veljajo tudi za 

prevoze prek tretjih držav (Zoran Skubic) – 23/26‑27/sp
Imajo uradne osebe v razmerju do strank pravice in dolžnosti ali 

pooblastila in ukrepe? (Polonca Kovač) – 31‑32/14–16/č

živila
Spletni smerokaz: Ni nam vseeno! (Irena Vovk ) – 6/38/prik
Novela Zakona o kmetijstvu: plačilni roki za živila, varuh in 

nedovoljena ravnanja (Andrej Hafner) – 10/11‑12/č
Food Law – European, Domestic and International Frameworks 

(Irena Vovk) – 16‑17/44/prik
Spletni smerokaz: EU na Expu (Irena Vovk) – 19/38/prik
Ko maslo ni »maslo« po pravu EU (Zoran Skubic) – 24‑25/36‑37/sp
Čaj z »nepristnim« okusom po pravu EU (Zoran Skubic) – 

29‑30/38‑39/sp
Spletni smerokaz: Šolski lonec (Irena Vovk) – 29‑30/50/prik
Food Law for Public Health (Irena Vovk) – 49‑50/44/prik

Združene države Amerike
glej tudi Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Mednarodna zaščita dezerterjev po pravu EU (Zoran Skubic) – 

10/28‑29/sp
Kako kazenska sodišča po svetu uporabljajo možgane (Miha 

Hafner) – 14/13‑14/č
Joint Research and Development under US Antitrust and EU 

Competition Law (Irena Vovk) – 15/32/prik
Konec ameriškega miru (Jaka Kukavica) – 16‑17/41/por
TTIP in minimalna plača (Barbara Kresal) – 23/3/uv
Paradoksi: Nosljivi računalniki (Aleš Završnik) – 23/17/č
Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica (Neža 

Kogovšek Šalamon) – 27/31/sp
Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik? (Aleš Završnik) – 

35/30‑31/por
Bodo podatki iz EU res našli varnejši pristan v ZDA? Trenutek 

streznitve (Jelena Burnik) – 41/3/uv
Integriteta načela varnega pristana osebnih podatkov obvarovana 

tudi po slovenski zaslugi (Zoran Skubic) – 41/24‑26/sp
Davčna obravnava štipendij – pogosta vprašanja in odgovori – 

44/I–IV/erar

Združeni narodi
glej Organizacija Združenih narodov

zemljišče
glej nepremičnine

zemljiška knjiga
Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne 

lastnine (Marijana Vugrin) – 2/II–IV/pril
Geodetski postopki in zemljiška knjiga (Marijana Vugrin) –  

2/V–VII/pril
Enostranska izjava o ustanovitvi služnosti kot neveljavni pravni 

temelj za nastanek in vpis služnosti v zemljiško knjigo (Anja 
Topolovec) – 9/12/č

Tožba za nedopustnost izvršbe – aktivna stvarna legitimacija – 
14/21–24/sp

Izbris hipoteke zaradi poteka časa (Irena Hacin Kölner) –  
15/11–13/č

Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK‑1 (Tomaž Mavri) – 
16‑17/11/č

Posebnosti pri evidentiranju stavb in pripadajočih zemljišč 
(Marijana Vugrin) – 23/10‑11/č

Vknjižba etažne lastnine v primeru prenehanja investitorja (Anita 
Napotnik) – 28/18/vo

zgodovina
Inimicus et invidus vicinorum oculus (Janez Kranjc) – 2/32/č
Quam miserum est mortem cupere nec posse emori (Janez Kranjc) 

– 5/32/č
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere 

necessitas nulla est (Janez Kranjc) – 7‑8/44/č
Qui caret argento, frustra utitur argumento. Qui dare scit, non qui 

dicere, rhetor erit. (Janez Kranjc) – 10/34/č
Ianua sed plena est percutienda manu (Janez Kranjc) – 13/34/č
Non enim solum ipsa Fortuna caeca est sed eos etiam plerumque 

efficit caecos quos complexa est (Janez Kranjc) – 15/34/č
Licet sapere sine pompa, sine invidia (Janez Kranjc) – 18/34/č
De inimico ne loquaris male, sed cogites (Janez Kranjc) – 

20‑21/46/č
Contra verbosos noli contendere verbis: Sermo datur cunctis, 

animi sapientia paucis (Janez Kranjc) – 23/34/č
Regio imperio duo sunto, iique a praeeundo iudicando consulendo 

praetores iudices consules appellamino (Janez Kranjc) – 
26/34/č

Successus ad perniciem multos devocat (Janez Kranjc) – 28/34/č
Magna Carta 1215? – Simbolne kontinuitete in prelomi. 

Vzporednice in vplivi. (Katja Škrubej) – 31‑32/3/uv
At uero scelerum in homines atque in deos inpietatum nulla 

expiatio est (Janez Kranjc) – 31‑32/46/č
Carpe diem, quam minimum credula postero (Janez Kranjc) – 

34/34/č
Unus dies hominum eruditorum plus patet quam inperitis 

longissima aetas (Janez Kranjc) – 36‑37/46/č
Čista teorija prava kot izziv (Aleš Novak) – 39‑40/44‑45/prik
Aliquando enim et vivere fortiter facere est (Janez Kranjc) – 

39‑40/46/č
800 let pozneje (Ines Gorjup) – 42‑43/43/por
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Nina Betetto
Koliko neodvisnosti je dovolj? – 48/3/uv

Sandra Bitenc
Identiteta policista pod krinko pred pravico do poštenega 

sojenja – 3‑4/33‑34/sp
Porod s strokovno pomočjo mogoč le v porodnišnici – 

3‑4/34‑35/sp

Andreja Bogataj
Pravica do drugega zdravniškega mnenja – 44/13‑14/č

Borut Bratina
Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi (skupaj 

z Dušanom Jovanovičem in Miho Bratino) – 5/6–8/č
Pojem in pomen uzakonitve pravila podjetniške presoje – 

več kot le kozmetična sprememba (skupaj z Dušanom 
Jovanovičem in Miho Bratino) – 9/II–VII/pril

Miha Bratina
Razlikovanje funkcij posebnega revizorja in posebnega 

zastopnika po ZGD‑1 (skupaj z Dušanom Jovanovičem) – 
3‑4/9–11/č

Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi (skupaj 
z Borutom Bratino in Dušanom Jovanovičem) – 5/6–8/č

Pojem in pomen uzakonitve pravila podjetniške presoje – več 
kot le kozmetična sprememba (skupaj z Borutom Bratino in 
Dušanom Jovanovičem) – 9/II–VII/pril

Množično financiranje s pravnega zornega kota (skupaj z Janom 
Pečarjem) – 48/II–VIII/pril

Leon Brčina
Gen – izum ali odkritje – 48/10‑11/č

Nataša Brenk
Pomilostitveni postopek – hitri postopek? – 20‑21/14–16/č

Sanela Brglez
Pogodbena kazen za zamudo pri izročitvi računalniške 

programske opreme – 39‑40/12‑13/č

Marija Bukovec Marovt
Dopustne dopolnitve in spremembe ponudb po ZJN‑2 –  

3‑4/6–9/č

Jelena Burnik
Bodo podatki iz EU res našli varnejši pristan v ZDA? Trenutek 

streznitve – 41/3/uv

C
Nada Caharijaz Ferme

Odobritve pravnih poslov za mladoletne osebe ali kaj ima center 
za socialno delo s tem – 27/9–11/č

Nataša Cankar
Oblikovanje besedila kompleksne sodne poravnave – 45‑46/6‑7/č

Jaka Cepec
Upravljanje podjetja in strateški management – 23/32‑33/prik
Kaj sporoča avstrijsko ustavno sodišče v zadevi Hypo Alpe 

Adria Bank – 35/28–30/sp

Matej Cerar
Nesorazmerno dolga prepoved stavke je kršitev svobode do 

združevanja – 2/25‑26/sp
Posegi v zasebnost in svet po Snowdnu – 6/27/por
Ob smrti iraškega civilista – tudi »na nepravem kraju ob 

nepravem času« je treba objektivno in učinkovito raziskati – 
7‑8/35‑36/sp

Pri urejanju stikov je hitrost ravnanja ključna – 11‑12/39/sp
Vključujoča družba in sodobni izzivi – 14/28‑29/por
Treba je upoštevati vse okoliščine prestajanja kazni – 18/24/sp
Zakonsko predvideno obveščanje upnikov v stečajnem postopku 

ni bilo zadostno – 24‑25/35/sp
Lustracija nekdanjega voznika KGB ni upoštevala individualnih 

danosti – 39‑40/36/sp
Več kot četrt stoletja trajajoči upravni postopki očitno kršili 

pravico do sojenja v razumnem roku – 45‑46/32‑33/sp
Primeri prestrukturiranja v praksi DUTB – 49‑50/38‑39/por
Davčne blagajne – praktični problemi – 49‑50/41/por

Miro Cerar
Vsa naša zrcala – 39‑40/3/uv

A
Matjaž Ambrož

Umiriti nihalo – 34/3/uv

Alenka Antloga
Procesne pravice v boju proti terorizmu – 49‑50/30‑31/sp
Dopustnost vložitve odškodninskega zahtevka na področju prava 

javnih naročil – 49‑50/34/sp

Mateja Apohal
Ukinitev dela subvencije neprofitne najemnine: nerazumna poteza 

in nesorazmeren poseg – 35/12‑13/č

Janko Arah
Tržni inšpektorat ni upravičen do zaupnih bančnih podatkov na 

podlagi ZIN – 38/6–8/č
(Ne)pristojnost Tržnega inšpektorata za nadzor v društvu – 

45‑46/21–23/č

Katja Artnak
Miksanje glasbe ter varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev 

fonogramov (skupaj z Žigo Rejcem) – 49‑50/16‑17/č

Matej Avbelj
Žvižganje rakom – 9/13‑14/č
Dve zgodbi, dva svetova – 18/3/uv
Zadeva Patria: kontekst brez prava – 19/II–VIII/pril
Učinkovito sodno varstvo v pravu EU – 38/32‑33/prik
Banke, redno sodstvo in ustava – 47/3/uv

B
Denis Baghrizabehi

Ključna vloga prava v liberalizaciji – 22/31‑32/por

Milena Basta Trtnik
Bodo odslej popolne ponudbe sestavljali naročniki? – 7‑8/8–10/č
Predlog ZJN‑3 – 22/V–VIII/pril
Enakopravna obravnava ponudnikov z vidika istovrstnosti kršitve 

– 42‑43/12–14/č

Kaja Batagelj
Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu (skupaj z Ano 

Hergouth) – 36‑37/11–13/č

Ljubo Bavcon
Pravne posledice obsodbe, s posebnim ozirom na prenehanje 

poslanskega mandata – 2/14–16/č
ZPos je dovolj jasen – 5/16/odm
Esej o usodi resnice (dejanskega stanja) v kazenskem postopku 

– 39‑40/16–19/č

Nataša Belopavlovič
Odpravnina za določen čas v primeru odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi za določen čas s strani delavca – 1/18/vo
Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu – 5/17/č
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – 14/19/vo
Poskusno delo – 15/21/vo
Odpravnina ob upokojitvi – 19/21/vo
Kako odmeriti letni dopust delavki, ki dela s krajšim delovnim 

časom – 20‑21/25/vo
Spregled izobrazbe – 22/21/vo
Začasno in občasno delo študentov – 23/19/vo
Izraba in prenos letnega dopusta – 26/19/vo
Dogovor o poskusnem delu v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za 

določen čas – 33/22/vo
Kontrolni pregled zaradi ugotavljanja invalidnosti – 39‑40/28/vo

Andrijana Bergant
Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega 

upravljanja v Sloveniji (skupaj z Jerico Jančar) – 11‑12/14/č

Vesna Bergant Rakočević
Problemi izrekanja in izvajanja prepovedi nasilnih dejanj po 

ZPND – 3‑4/12–14/č
Kdo je tu sporen – 5/3/č
Bo primer Pechstein terjal reformo CAS? – 5/27‑28/sp
Cilji in zadetki – 15/3/uv
Kaznovanje za nespoštovanje – 42‑43/20‑21/č
Vpliv evropskega prava na sodnike nove Evrope – 48/31‑33/prik
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Đ
Miodrag Đorđević

Odnosi sodstva z javnostmi – 15/6–8/č

E
Uršula Esih

Svoboda veroizpovedi gospodarskih družb – 13/28/sp

F
Vesna Fašink

Neusklajena sodna praksa glede odmere letnega dopusta in 
regresa – 7‑8/10‑11/č

Aleš Ferčič
Pravnopolitični vidiki določanja prispevkov za zagotavljanje 

podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 
energije – 11‑12/II–VI/pril

Kaj (naj) počnemo z državo? – 19/3/uv
Meje slovenske privatizacijske politike – 20‑21/II–VII/pril
Kdaj ima javni ukrep pomoči izključno lokalni učinek? – 

36‑37/8‑9/č

Petra Ferk
Vpliv temeljnih pravic na evropsko zasebno pravo in vloga 

Sodišča EU – 14/29/por
Dialog med Ustavnim sodiščem in Sodiščem EU – 22/30/por

Andrej Ferlinc
Prosta presoja dokazov in prepoved dokaznih pravil pri 

korupcijskih deliktih – 22/16–18/č

Zvonko Fišer
Za ustvarjalnost in iznajdljivost v tožilstvu – 1/3/uv
O usklajenosti sistema kaznovalnega prava – 49‑50/6–9/č

Damijan Florjančič
Sostorilstvo in udeležba v kazenskem pravu – 6/30‑31/prik

Andrej Friedl
Konvencijski okvir in orodja Mednarodne trgovinske zbornice 

proti korupciji – 39‑40/II–VII/pril

Igor Funa
Posledice nekoordinirane rabe radijskih frekvenc med državami 

(skupaj z Markom Poharjem) – 24‑25/II–VIII/pril

G
Natali Gak

Diplomatski praktikum: menedžment v diplomaciji – 13/32‑33/prik
Pogodbena svoboda v avtorskem pravu – 45‑46/44‑45/prik

Maksimilijan Gale
Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah: izkušnje 

z dopuščeno revizijo in kako naprej (skupaj z Ines Gorjup) 
– 41/12‑13/por

Priznanje krivde v praksi (skupaj z Ines Gorjup) – 41/15/por
Različni vatli za ocenjevanje sodstva – (skupaj z Ines Gorjup) 

41/15‑16/por

Marjana Garzarolli
Manj socialnih pravic, več sodniških pripravnikov? (skupaj z Niko 

Skvarča) – 11‑12/9–11/č

Urška Gliha
Ure, ki jih delavec s skrajšanim delovnim časom opravi nad 

pogodbeno dogovorjenim delovnim časom – 33/8–10/č
Ali se v javnem sektorju zlorablja institut pogodb o zaposlitvi 

za določen čas? (skupaj z Urošem Cerarjem Žugljem – 
35/10‑11/č

Robert Golobinek
(R)evolucija terorizma – tuji teroristični borci ali tuji borci? – 

31‑32/19–21/č

Ines Gorjup
Dostop do Vrhovnega sodišča v civilnih zadevah: 

izkušnje z dopuščeno revizijo in kako naprej (skupaj 
z Maksimilijanom Galetom) – 41/12‑13/por

Uroš Cerar Žugelj
Ali se v javnem sektorju zlorablja institut pogodb o zaposlitvi za 

določen čas? (skupaj z Urško Gliha) – 35/10‑11/č

Č
Janez Čebulj

Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP‑2 ter določb o 
zastaranju v finančnih preiskavah – 19/8–10/č

Janja Čevriz
Pristojnost, položaj in zmožnosti konkurenčnopravnih organov – 

1/20‑21/sp
Preiskava poslovnih prostorov v okviru konkurenčnega prava in 

kršitev pravice do zasebnosti – 22/23‑24/sp
Preiskava sektorja elektronskega trgovanja – 27/11‑12/č

Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 

(skupaj z Ano Križman) – 34/II–VIII/pril

Matej Čujovič
Problematika udeležbe v nepravdnih postopkih – 31‑32/10–13/č

D
Matija Damjan

Enovit študij za kakovost prava – 16‑17/43/por

Matjaž Debelak
Neustrezna ureditev volitev sodnic in sodnikov v Državnem 

zboru – 23/14‑15/č

Judita Dolžan
Prednost pravice do poznavanja lastnega izvora pred pravico 

pokojnika do pietete – 1/26‑27/sp
Dokazno breme v primeru predpogodbenih obveznosti pri 

potrošniškem kreditu – 11‑12/41/sp
Priznanje tuje sodne odločbe o nadomestnem materinstvu – 

14/27‑28/sp
Pravica otroka do poznavanja svojega izvora v postopkih 

oploditve z biomedicinsko pomočjo – 16‑17/33‑34/sp
Preglednost pogodbenih pogojev v zavarovalnih pogodbah, 

povezanih s posojilnimi pogodbami – 23/27‑28/sp
Vročitev odškodninskih tožb proti državi izdajateljici obveznic – 

26/25‑26/sp
Zaščita pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru umetne 

oploditve in vitro – 29‑30/42/sp
Opredelitev pojma pomožni postopek v Preživninski uredbi – 

34/26‑27/sp
Sodna odločba sodišča druge države članice, ki je v nasprotju 

s pravom EU, ne pomeni kršitve javnega reda – 38/24‑25/sp
Obvezna uporaba standardnega obrazca glede pravice 

do zavrnitve sprejema pisanja po Uredbi o vročanju – 
45‑46/36‑37/sp

Simona Drenik
Imenovanje sodnikov mednarodnih sodišč v državah v praksi 

– zakaj bi bila vendarle dobrodošla novela ZPKSMS – 
1/10–12/odm

Različni mednarodnopravni postopki imenovanja sodnikov 
mednarodnih sodišč – 2/17–19/č

Svetovno srečanje združenj za mednarodno pravo –  
24‑25/43/por

Pravna zapuščina Nürnberškega sodišča 70 let po ustanovitvi in 
začetku sojenja – 49‑50/20‑11/č

Eneja Drobež
Avtorsko delo kot evropski pravni standard – 2/8–10/č
Avtorsko delo – evropski in primerjalnopravni vidik na primeru 

del uporabne umetnosti – 3‑4/17‑18/č
Fotografije kot avtorsko delo – 10/22/vo
Reproduciranje berila za šolski pouk – 16‑17/26‑27/vo
Pravna narava zahtevkov iz priobčevanja fonogramov javnosti – 

28/10–12/č

Nina Dvoršek
Uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka – 7‑8/25/vo
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Jerneja Horvat
Prost pretok storitev v EU tudi za turške državljane? (skupaj 

z Janjo Hojnik) – 16‑17/21‑22/č
Pravosodje bi moralo biti otrokom prijaznejše – 38/12–14/č

Angelika Hödl
Še o (ne)izpolnjevanju 7. člena ADP – 24‑25/20/č

Nataša Hribar
Glagoli s se in si – 1/31/č
Polstavki in vejica – 2/31/č
Števnost in neštevnost samostalnikov – 3‑4/43/č
Kaj so dvoja vrata in kaj pomeni dvoje vrat? – 5/31/č
Številke – 6/31/č
Zemljepisna imena – 7‑8/43/č
Občina ali občina? – 9/31/č
Oboj, oba, oboje in obojen – 10/33/č
Zemljepisna imena – 11‑12/45/č
Izpridevniški priimki – 13/33/č
Sklanjanje prevzetih imen – 14/33/č
Določna in nedoločna oblika pridevnika – 15/33/č
Čigavo je kaj? – 16‑17/45/č
Tokrat pa tuja imena – 18/33/č
Vejica pred veznikom in – 19/33/č
Prinesen ali prinešen? – 20‑21/45/č
Eden ali en? – 22/33/č
Ves ali cel? – 23/33/č
Kolektivna svojina – 24‑25/45/č
Na Jošt ali na Jošta? – 26/33/č
Predloga prek in preko – 27/33/č
Raba ali uporaba česa – 28/33/č
Tokrat o številih in števnikih – 29‑30/45/č
Kako stopnjujemo prislove – 31‑32/45/č
Sklanjanje prevzetih samostalnikov – 33/33/č
Tuja imena in slovenske sklanjatve – 34/33/č
Slovnični ali naravni spol? – 35/33/č
Namenilnik in nedoločnik – 36‑37/45/č
So omrežja družbena ali družabna? – 38/33/č
Je nekaj treba ali potrebno? – 39‑40/45/č
Spet nekaj besed o vejici – 41/33/č
Večbesedni vezniki – 42‑43/45/č
Velika začetnica v pogodbah – 44/33/č
Sklanjanje števnikov – 45‑46/45/č
O priimkih – 47/33/č
Spet o veznikih in vejici – 48/33/č
Živost in navezovalni tožilnik – 49‑50/45/č

Nika Hudej
Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema 

premoženja nezakonitega izvora (skupaj z Iztokom 
Ščernjavičem) – 5/II–VII/pril

I
Albin Igličar

Splošna teorija prava in marksizem – 1/30‑31/prik
Svetovni etos in celostna pedagogika – 29‑30/44‑45/prik
Ob novem ZJU – priložnost za utrditev vloge uradniškega sveta 

in strokovnosti državne uprave – 47/10/č

Branko Ilić
Nekaj novosti nove hrvaške insolvenčne zakonodaje –  

47/14‑15/č

Šime Ivanjko
Na področju prava ni Nobelove nagrade – 7‑8/41/č
Pravniki in novinarji – 31‑32/43/č

J
Jerica Jančar

Skladnost poslovanja kot funkcija v sistemu korporativnega 
upravljanja v Sloveniji (skupaj z Andrijano Bergant) – 
11‑12/14/č

Marta Dominika Jelačin
In v Ustavi se je zapisalo … – 29‑30/43‑34/č

Hinko Jenull
In flagranti: Karikatura – 6/33/č

Priznanje krivde v praksi (skupaj z skupaj z Maksimilijanom 
Galetom) – 41/15/por

Različni vatli za ocenjevanje sodstva (skupaj z skupaj 
z Maksimilijanom Galetom) – 41/15‑16/por

800 let pozneje – 42‑43/43/por

Primož Gorkič
Varstvo in meje odvetniške poklicne tajnosti v kazenskem 

postopku – 11‑12/20–24/č
Pravna narava sklepa o sprejemu priznanja krivde – 23/12‑13/č
Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP 

in Ustavnega sodišča RS (skupaj z Ano Oštir in Rebeko 
Reven) – 36‑37/II–VIII/pril

Peter Gorše
Večja učinkovitost arbitražnih klavzul v EU? – 31‑32/41‑42/sp

Andrej Grah Whatmough
Podrobneje o novostih na področju obdavčitve določenih storitev 

od 1. januarja 2015 – 6/8‑9/č

Ivo Grlica
Davčni odtegljaj v mednarodnih transakcijah – 18/9–11/č
Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku – 

24‑25/13‑14/č
Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (skupaj s Sabino 

Pirnat) – 39‑40/9–11/č

Andrejka Grlić
Kontradiktornost – uresničitev pravice do izjave – 13/3/uv

H
Irena Hacin Kölner

Izbris hipoteke zaradi poteka časa – 15/11–13/č

Andrej Hafner
Novela Zakona o kmetijstvu: plačilni roki za živila, varuh in 

nedovoljena ravnanja – 10/11‑12/č
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (1.) – 19/15–17/č
Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (2.) – 20‑21/12‑13/č

Miha Hafner
Kako kazenska sodišča po svetu uporabljajo možgane – 

14/13‑14/č

Ana Hergouth
Vnovična zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na 

tekmovanju iz poznavanja prava EU (skupaj z Ano Vlahek) 
– 22/31/por

Direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu (skupaj s Kajo 
Batagelj) – 36‑37/11–13/č

Uroš Hočevar
Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv 

(skupaj z Luko Pustom in Domnom Neffatom) – 35/6–9/č

Janja Hojnik
Ročna zavora Sodišča EU pri pristopanju EU k EKČP –  

1/13‑14/č
Re ero: Na poti v socialno unijo EU ali korak nazaj – 2/33/č
Re ero: Veš, študent, svoj dolg? – 9/33/č
Re ero: Enotni digitalni trg – nov velik izziv za EU – 15/19/č
Prost pretok storitev v EU tudi za turške državljane? (skupaj 

z Jernejo Horvat) – 16‑17/21‑22/č
Re ero: Privatizacija državnih podjetij v mreži prava EU – 

22/19/č
Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja – 27/3/uv
Re ero: Cena znanja in akademska pomlad – 28/19/č
Poplačilo deviznih varčevalcev LB: pravična delitev dolgov 

nekdanje Jugoslavije med države naslednice? –  
31‑32/II–VIII/pril

Re ero: Migracijski val v EU: nuja ali priložnost? – 35/19/č
Sizifovo delo sodišč zadnje stopnje v zadevah prava EU (skupaj 

s Katarino Vatovec) – 41/6–8/č
Scripturam: O zimi, množici in dostojanstvu v realnih razmerah 

– 42‑43/25/č
Scripturam: (Not) »Made in Israel« – 49‑50/23/č
Roparske revije v znanosti – 49‑50/II–VIII/pril

Danijela Horvat
Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti (skupaj 

Markom Rakovcem) – 16‑17/19‑20/č
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So grške težave zgolj plod nevednosti? – 35/20/č
Kdo ve, kaj je v dobro pacientov? – 39‑40/26/č
Pohod »libertarnega paternalizma« – 44/20/č
Dolžniki, upniki in slepomišenje države – 48/18/č

Neža Kogovšek Šalamon
Združitev družine – med restriktivnostjo državnih politik in 

pravico do varstva družinskega življenja – 5/20‑21/sp
Padec prepovedi skupnih posvojitev za istospolne partnerje – 

7‑8/33‑34/sp
Svoboda gibanja mavričnih družin v EU – trendi in izzivi –  

15/II–VIII/pril
Ustavni razlogi za prepoved referenduma o porokah istospolnih 

partnerjev – 24‑25/15‑16/č
Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica – 

27/31/sp
Kakšna skupna azilna in migracijska politika? – 38/3/uv
Sporočilo ESČP državam glede ravnanja z begunci – 

39‑40/32‑33/sp

Špela Kogovšek
Integrativna medicina – izziv sodobne medicine – 13/29/por
ZBPP‑C – poenostavitve in posodobitve postopka – 19/11‑12/č
Roki za izpodbijanje in ugotavljanje očetovstva s strani staršev 

– 39‑40/14‑15/č

Igor Kolar
Smernice glede umika rezultatov iskanja po osebnem imenu – 

15/8–10/č

Neža Kompare
Obvezno cepljenje otrok proti nalezljivim boleznim – 10/17‑18/č
Tehnične specifikacije blaga pri javnih naročilih – 19/29/sp
Kolektivni odpust delavcev – 28/28/sp
Grški sodniki brez starševskega dopusta – 33/29/sp
Prodaja zemljišč in DDV – 35/24/sp
Barvne kontaktne leče brez dioptrije skozi očala Sodišča EU – 

45‑46/39‑40/sp
Dovoljenje za promet z zdravili – 47/23‑24/sp

Domen Končan
Rubikon – deset let predstavitev sodb ESČP – 6/29/por

Mateja Končina Peternel
Kakšne pristojnosti (naj) ima Sodni svet – 7‑8/6‑7/č
Moč in avtoriteta sodnikov morata postati del nacionalne kulture 

– 33/3/uv

Boštjan Koritnik
Še več (aktivnih) članov – 19/31/por
30 let športno‑pravnega rivalstva – 26/31/por
Razvoj slovenskega gospodarskega in civilnega prava – 

27/32‑33/prik
Slovenian Law Review in revija Pravnik – 36‑37/43/por
Pravnik v bazi HeinOnline – 39‑40/43/por
Startup pred pravnimi izzivi (skupaj z Nino Kranjec in Petrom 

Mercem) – 42‑43/II–VII/pril
Država se je postavila na mesto DUTB – 45‑46/42‑43/prik

Damjan Korošec
Zanke slovenske inkriminacije opustitve ovadbe kaznivega 

dejanja ali storilca – 16‑17/15–18/č

Marjan Kos
Še o nadomestnem materinstvu – 13/23‑24/sp
Skrita kamera kot dovoljena novinarska raziskovalna metoda? – 

15/27/sp
Zloraba pravice do svobode literarnega izražanja – 16‑17/39/sp
Pravica do pomoči zagovornika v začetnih fazah kazenskega 

postopka – 20‑21/32‑33/sp
Ko se pred sodiščem znajde porota – 28/26/sp
Odvzem vozniškega dovoljenja in pravica do zaslišanja – 

31‑32/36/sp
Ko gre odvetniška kritika sodnika zunaj sodne dvorane predaleč 

– 33/31/sp
Invalidska komisija ZPIZ‑a in načelo neodvisnosti izvedenca – 

42‑43/35/sp
Armenski genocid – zgodovinsko dejstvo ali mednarodna laž? – 

44/26‑27/sp

Vida Kostanjevec
Predlog ZJN‑3 v luči izbirnih določb o direktivah o javnem 

naročanju – 22/II–V/pril

In flagranti: Kje to piše – 13/17/č
Protikorupcijska – 16‑17/3/uv
In flagranti: Gnostiki – 19/19/č
Lex Bavčar – pomisleki k neživljenjski rešitvi v predlogu novele 

ZIKS‑1F – 23/8–10/č
In flagranti: Dost mamo – 26/17/č
Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju? – 28/6–8/č
In flagranti: Adijo pamet – 33/18/č
Drugi in bližnji v kazenski zakonodaji – 36‑37/14–18/č
Kriminologija – 36‑37/44‑45/prik
In flagranti: Big game fishing – 39‑40/25/č
In flagranti: Skrivnost sobe 13A – 47/17/č

Dušan Jovanovič
Razlikovanje funkcij posebnega revizorja in posebnega 

zastopnika po ZGD‑1 (skupaj z Miho Bratino) – 3‑4/9–11/č
Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi (skupaj 

z Borutom Bratino in Miho Bratino) – 5/6–8/č
Pojem in pomen uzakonitve pravila podjetniške presoje – več 

kot le kozmetična sprememba (skupaj z Borutom Bratino in 
Mihom Bratino) – 9/II–VII/pril

Miran Jus
Finančna zavarovanja pri javnih naročilih – 6/II–VII/pril

K
Matjaž Kačič

Na obzorju mednarodna konvencija o prepovedi hudodelstev 
zoper človečnost – 26/29/por

Igor Kadunc
Sodba, ki je opomin sodnikom, da imajo ekonomski izrazi 

pomembno vsebino – 7‑8/12‑13/č

Aleš Kaluža
Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 

v večinski lasti države – 13/6–8/č
Je rok za plačilo sodne takse procesni ali materialnopravni rok? 

– 29‑30/20–22/č

Zoran Kanduč
Preslepitve na meji in onkraj pregona – 9/30‑31/prik
Nasilje pod masko – 34/32‑33/prik

Igor Karlovšek
Prelom, do katerega ni prišlo – 22/32‑33/prik
Sto sodnijskih – 49‑50/44‑45/prik

Ana Kastelec
Izid sodbe o genocidu med Hrvaško in Srbijo povsem 

pričakovan – 9/26‑27/sp

Ciril Keršmanc
Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ‑1C (skupaj z Liljano 

Selinšek) – 13/II–VI/pril

Anton Toni Klančnik
Sodobne rešitve pri pregonu spolne kriminalitete nad otroki 

(skupaj z Mojco M. Plesničar) – 47/11–14/č

Saša Kmet
Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne 

obsodbe – 20‑21/17–20/č
Zagovornikova odpoved obtoženčevi pravici do zbornega sojenja 

– 48/15‑16/č

Igor Knez
Iz javnega v nejavno: modernizacija avtonomnega urejanja 

korporativnega upravljanja – 49‑50/14‑15/č

Matija Kočevar
Finančni fair play – kako dolgo še? – 18/15–17/č

Sandi Kodrič
Ekonomski vidik zdravniškega premirja – 3‑4/46/č
Je valutna klavzula naravna nesreča? – 7‑8/46/č
Vsaka želja še ni neodtujljiva pravica – 11‑12/26/č
Moralni hazard – 15/20/č
Privatizacija kot moralna dilema – 19/20/č
Ko dolžniki diskreditirajo upnike – 23/18/č
Razdiralni poslovni model »malo denarja, malo muzike« – 27/18/č
Ni prostora za podjetne – 31‑32/26/č



K–Lpravna praksa – avtorsko kazalo 2015

57

Namerno zavajanje – ali res nerazumevanje? – 29‑30/17‑18/odm
Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih – 45‑46/16‑17/č

Ana Križman
Kaznovanje davčnih prekrškov z globami Finančne uprave RS 

(skupaj s Stankom Čokelcem) – 34/II–VIII/pril

Alenka Križnik
So otrokove koristi res na prvem mestu? – 33/14‑15/č

Mina Kržišnik
Prehod rizika in povrnitev škode na blagu v tranzitu v poslih 

mednarodne prodaje blaga – 49‑50/12–14/č

Jaka Kukavica
Konec ameriškega miru – 16‑17/41/por
Položaj otroka v družinskem sporu (skupaj z Grego Oprčkalom) 

– 20‑21/41/por
Referendumsko odločanje, ustavna demokracija in pravica do 

poroke – 26/14‑15/odm
Evropski konsenz ali koliko je polovica od 47 – 34/28‑29/sp
Sorazmernost in doniranje in vitro zarodkov v znanstvene 

namene – 38/28‑29/sp
Prepoved ponižujočega ravnanja in pravica do zasebnega 

življenja – kako bi ju prikazal Venn? – 48/26/sp

Matic Kumer
Latvija uspela z obsodbo genocida – 2/26‑27/sp
Oče zaradi neskrbnosti slovenskih organov devet let ni videl 

hčerke – 9/22‑23/sp
Retroaktivna uporaba zakona pri nadaljevanem kaznivem dejanju 

– 13/24/sp
Svoboda izražanja in nepristranskost sodišča v »sporu« med 

sodnico in odvetnikom – 23/24‑25/sp
Slovenija obsojena zaradi kršitve prepovedi mučenja in pravice 

do zasebnega življenja – 24‑25/33‑34/sp

Špela Kunej
Lovilci dolarjev na poti okoli sveta – 20‑21/33/sp
Ni še čas za smrt – 26/21‑22/sp

Natalija Kunstek
Davčna blagajna za srečelov – 49‑50/25/vo

Mojca Kunšek
Kakšne spremembe prinaša novela ZGD‑1I bodočim podjetnikom 

– 48/6–8/č

Tomaž Kuralt
Vloga občinskih inšpekcijsko‑redarskih služb v problematiki 

neurejenih občinskih cest – 29‑30/10–12/č

Dominik Kuzma
Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji (skupaj 

z Andrejem Lampetom) – 18/II–VI/pril

L
Andrej Lampe

Neizbrisane meje skupnega trga EU pri spletni prodaji (skupaj 
z Dominikom Kuzmo) – 18/II–VI/pril

Jaka Lavrič
Problemi pri uporabi 298.a člena ZFPPIPP v praksi – 38/8‑9/č

Roman Lavtar
Novosti pri ustanovitvi občinskega pravobranilstva – 13/15‑16/č

Maja Lubarda
Omejevanje pravice javnosti do dostopa do informacij kot kršitev 

pravice do svobode govora – 14/25‑26/sp

Jelka Lugarič
Zakaj morajo enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo imeti 

knjigo sklepov? – 29‑30/6‑7/č
Zakaj morajo samostojni podjetniki objaviti namero prenehanja 

opravljanja dejavnosti? – 44/8‑9/č

Anita Lulić
Plačljive objave kvarijo nomotehniko – 22/27/por
Vse več tožb proti novinarjem – 22/28/por

Alenka Košorok Humar
Otvoritev sodnega leta v Parizu in prva Zimska univerza –  

5/29/por
Moje zgodbe – 7‑8/42‑43/prik

Blaž Kovač
Romski svetnik potrjen – kaj pa zdaj? – 29‑30/19‑20/č
Nepravna država – 33/32‑33/prik

Polonca Kovač
Imajo uradne osebe v razmerju do strank pravice in dolžnosti ali 

pooblastila in ukrepe? – 31‑32/14–16/č
Ravnotežje med dostopom do javnih informacij in varstvom 

osebnih podatkov prek testa javnega interesa – 
49‑50/41‑42/prik

Matej Kovačič
Odprti podatki med javnim in zasebnim – 2/6–8/č

Blaž Kovačič Mlinar
Neustavnost 243. člena Kazenskega zakonika (zloraba notranje 

informacije)? – 44/17‑18/č

Sonja Kralj
Na poti do sodobnega, odgovornega notariata – 22/6/č
Evropski notarji so aktivni pri izvajanju uredbe EU o dedovanju 

– zakaj ne tudi v Sloveniji? – 31‑32/22‑23/č

Janez Kranjc
Inimicus et invidus vicinorum oculus – 2/32/č
Quam miserum est mortem cupere nec posse emori – 5/32/č
Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere 

necessitas nulla est – 7‑8/44/č
Qui caret argento, frustra utitur argumento. Qui dare scit, non 

qui dicere, rhetor erit. – 10/34/č
Ianua sed plena est percutienda manu – 13/34/č
Non enim solum ipsa Fortuna caeca est sed eos etiam 

plerumque efficit caecos quos complexa est – 15/34/č
Licet sapere sine pompa, sine invidia – 18/34/č
De inimico ne loquaris male, sed cogites – 20‑21/46/č
Contra verbosos noli contendere verbis: Sermo datur cunctis, 

animi sapientia paucis – 23/34/č
Regio imperio duo sunto, iique a praeeundo iudicando 

consulendo praetores iudices consules appellamino – 
26/34/č

Successus ad perniciem multos devocat – 28/34/č
At uero scelerum in homines atque in deos inpietatum nulla 

expiatio est – 31‑32/46/č
Carpe diem, quam minimum credula postero – 34/34/č
Unus dies hominum eruditorum plus patet quam inperitis 

longissima aetas – 36‑37/46/č
Aliquando enim et vivere fortiter facere est – 39‑40/46/č
In memoriam: France Bučar (1923–2015) – 42‑43/41/zap
Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua – 

42‑43/46/č
Commoda naturae nullo tibi tempore deerunt, Si contentus eo 

fueris, quod postulat usus – 45‑46/46/č
Qualis ratio est, tales et actiones sunt – 48/34/č

Marko Krajnc
Nekaznovanje beguncev, ki so nezakonito v državi sprejema 

(skupaj z Miho Nabergojem) – 3‑4/21–23/č

Nina Kranjec
Startup pred pravnimi izzivi (skupaj s Petrom Mercem in 

Boštjanom Koritnikom) – 42‑43/II–VII/pril

Barbara Kresal
TTIP in minimalna plača – 23/3/uv

Matevž Krivic
Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata –  

3‑4/19‑20/odm
Preveč (ne)hotenih nesporazumov in »mimogovorov« –  

6/15‑16/odm
Se poslanci res imajo za sposobne sodniškega odločanja? – 

7‑8/20‑21/odm
»Ali je Ustavno sodišče sledilo iskanju pravičnosti?« –  

16‑17/12–14/č
Še vedno: nepriznavanje ugotovljenih napak – 22/14–16/č
Razlikovati napake od »nespodobnega« sojenja – 24‑25/17–20/č
Sofisticirano izmikanje bistvu problema – in spoznanju storjene 

napake – 27/13–15/odm
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Za ožjo opredelitev kaznivih dejanj zoper delovno razmerje – 
28/VI–VIII/pril

Miroslav Mozetič
Kaj je pravica – kaj je resnica? – 14/3/uv

Nenad Mrdaković
O čem bi DKOM smela in morala ponovno odločati? – 

31‑32/8‑9/č

Breda Mulec
Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih 

projektih s poudarkom na sodni praksi EU – 27/II–VII/pril

Jasna Murgel
Nedopusten poseg v sodstvo? – Strah je odveč – 6/12‑13/odm
Slovenija je ratificirala Konvencijo o preprečevanju nasilja nad 

ženskami – 15/16‑17/č

Aleksij Mužina
Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti (skupaj s Klemnom 

Poharjem) – 14/9‑10/č

N
Miha Nabergoj

Nekaznovanje beguncev, ki so nezakonito v državi sprejema 
(skupaj z Markom Kranjcem) – 3‑4/21–23/č

Matjaž Nahtigal
Privatizirati ali ne privatizirati – napačna razvojna dilema –  

7‑8/II–VI/pril

Anita Napotnik
Vknjižba etažne lastnine v primeru prenehanja investitorja – 

28/18/vo
Manjkajoče soglasje etažnega lastnika za najem posojila 

v breme rezervnega sklada – 29‑30/22‑23/vo
Odvzem in omejitev prostosti iz medicinskih razlogov – 

31‑32/16–19/č
Oddaja skupnih delov v najem – 39‑40/27‑28/vo
Prazno stanovanje in stroški – 45‑46/27/vo

Domen Neffat
Pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem 

v povezavi z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih 
služb po EZ‑1 (skupaj s Sašo Potočnikom) – 1/6‑7/č

Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv 
(skupaj z Luko Pustom in Urošem Hočevarjem) – 35/6–9/č

Barbara Nerat
Vidik odgovornosti (do) izvajalcev zdravstvene nege (skupaj 

z Rosando Vujica Beharić) – 28/12–14/č

Bruno Nikolić
Zakaj so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

izvzeti iz plačila davka od prometa zavarovalnih poslov? – 
35/14/č

Aleš Novak
Ustavno procesno pravo – praktikum – 19/32‑33/prik
Čista teorija prava kot izziv – 39‑40/44‑45/prik

Janez Novak
Mediacija na sodišču druge stopnje (predvsem v delovnih 

sporih) – 24‑25/8–11/č

Vlasta Nussdorfer
Otrokove pravice v Sloveniji – 14/32‑33/prik
Za človeka gre! – 28/3/uv

O
Grega Oprčkal

Položaj otroka v družinskem sporu (skupaj z Jako Kukavico) – 
20‑21/41/por

Ana Oštir
Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in 

Ustavnega sodišča RS (skupaj z Rebeko Reven in Primožem 
Gorkičem) – 36‑37/II–VIII/pril

M
Patricij Maček

Odprta vprašanja zakonodajne dejavnosti – 45‑46/43/por
Aktualna vprašanja insolvenčnega prava – 47/28‑29/por
Odgovornost pravnikov – 48/30‑31/por

Marko Majstorović
»Afera Volkswagen« in jamčevalni zahtevki potrošnikov – 

42‑43/9–11/č

Boštjan Makarovič
Caveat webmaster in (samo)marginalizacija prava človekovih 

pravic v informacijski dobi – 29‑30/8‑9/č

Marina Markežič
Odvzem nepremičnine, pridobljene iz izkupička preprodaje 

prepovedanih drog, je zakonit – 6/22‑23/sp

Branko Masleša
Brez navideznosti in improvizacije – 9/3/uv

Mitja Matelič
Še o valutni klavzuli in potrošniških kreditnih pogodbah v CHF 

– 34/11‑12/č

Tomaž Mavri
Deponiranje listin pri notarju po 142. členu ZZK‑1 – 16‑17/11/č

Vida Mayr
Veliki komentar ZGD‑1 – 11‑12/43‑45/prik

Tea Melart
Odgovornost države zaradi opustitve dolžnega ravnanja uprave 

– neizdaje upravnega akta v razumnem roku – 1/8–10/č
Nadgradnja načela zakonitosti v ustavnosodni presoji –  

26/10–12/č

Jože Mencinger
En diplomant na kvadratni kilometer – 1/34/č
Bine Kordež – 5/34/č
Četrti izbris in suverenost – 9/34/č
Mencingerjanstvo – 13/18/č
Prišli trgovci z novci … – 16‑17/24/č
Zakaj je dobro biti »Norvežan«? – 20‑21/22/č
Ekonomija, politika in morala – 24‑25/22/č
Bolje »rat nego pakt« – 28/20/č
Drago – 33/19/č
Kvantitativno sproščanje in begunci – 36‑37/26/č
Begunci, Frančišek in TTIP – 41/18/č
Begunci, še enkrat: brez Frančiška, s številkami – 45‑46/26/č
Tihi pianist, SDH in DUTB – 49‑50/24/č

Peter Merc
Spremenjena vloga Družbe za upravljanje terjatev bank – 

19/6‑7/č
Oslabljena ali okrepljena bančna tajnost? – 31‑32/6–8/č
Hramba podatkov in revizijska sled (skupaj z Jankom Šavnikom) 

– 41/9–11/č
Startup pred pravnimi izzivi (skupaj z Nino Kranjec in Boštjanom 

Koritnikom) – 42‑43/II–VII/pril

Jure Mercina
Razmerje med odvzemom premoženja nezakonitega izvora in 

obdavčitvijo nenapovedanih dohodkov – 7‑8/18–20/odm

Špelca Mežnar
Višina nadomestila za uporabo del iz repertoarja Zavoda IPF 

v sodni praksi – 22/9–11/č

Renata Mihalič
Pravna vprašanja univerzalnega temeljnega dohodka – 10/31/por

Matija Miklič
Umetno ustvarjeni pogoji in ekstrapolacija – 44/29‑30/č

Primož Mikolič
Privatizacija gospodarskih družb z vidika pravil EU o prostem 

pretoku kapitala – 16‑17/6–9/č

Luka Mišič
Nove vrednote skozi oči pravne filozofije – 39‑40/43‑44/por

Alenka Mordej
Dolge lovke farmacevtskega kriminala – 5/28/por
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Sabina Pirnat
Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi (skupaj z Ivom 

Grlico) – 39‑40/9–11/č

Suzana Pisnik
Dileme in rešitve pri predčasni odpovedi najemne pogodbe, 

sklenjene za nedoločen čas, po ZPSPP – 10/15‑16/č
Kako dolgo naj še čakajo sodniški volonterski pripravniki? – 

36‑37/10‑11/č

Mojca M. Plesničar
Tri leta pogajanj – 26/30‑31/por
Sodobne rešitve pri pregonu spolne kriminalitete nad otroki 

(skupaj z Antonom Tonijem Klančnikom) – 47/11–14/č

Dejan Podhraški
Vrednotenje koncesij in javnih spodbud v javno‑zasebnem 

partnerstvu – 38/II–VIII/pril

Jernej Podlipnik
Kaj bi še lahko vsebovala novela Zakona o davčnem postopku 

– 26/6‑7/č

Mitja Podpečan
Prihodnost informacijske zasebnosti – 26/II–VIII/pril

Neža Pogorelčnik
Omejevanje družinskih prejemkov po prostem preudarku? – 

2/27‑28/sp

Janez Pogorelec
Bo Ustavno sodišče prepovedalo referendum o noveli 3. člena 

ZZZDR? – 23/6‑7/č

Peter Podgorelec
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD‑1) z novelo ZGD‑1I ter 

uvodnimi pojasnili – 42‑43/44‑45/prik

Klemen Pohar
Pravice živali – 3‑4/36/sp
Nedovoljeno tržno unovčenje osebnosti – 11‑12/36/sp
Upravljanje javnih podjetij lokalnih skupnosti (skupaj z Aleksijem 

Mužino) – 14/9‑10/č
Kako zavarovati industrijsko lastnino – 18/32‑33/prik
Patentiranje biotehnoloških izumov – 22/7‑8/č
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe – 

24‑25/32‑33/sp
Trirazsežna znamka igralnih figur Lego – 31‑32/42/sp

Mark Pohar
Posledice nekoordinirane rabe radijskih frekvenc med državami 

(skupaj z Igorjem Funo) – 24‑25/II–VIII/pril

Maja Potočnik
Pogodba o javno‑zasebnem partnerstvu – 2/30‑31/prik
FIDIC v. ZJN‑2 – 14/11‑12/č
Postopek s pogajanji: 28. ali 29. člen ZJN‑2? (skupaj z Majo 

Prebil) – 15/13–15/č
Ali javnonaročniška zakonodaja spreminja obligacijska določila 

gradbene pogodbe? – 42‑43/15–17/č

Sašo Potočnik
Pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem 

v povezavi z obstoječo infrastrukturo gospodarskih javnih 
služb po EZ‑1 (skupaj z Domnom Neffatom) – 1/6‑7/č

Maja Prebil
Postopek s pogajanji: 28. ali 29. člen ZJN‑2? (skupaj z Majo 

Potočnik) – 15/13–15/č
Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU – 28/32‑33/prik

Mojca Prelesnik
(Prvih) deset let Zakona o varstvu osebnih podatkov – 6/3/uv

Saša Prelič
Stvarni vložek in osnovni kapital – 9/6–8/č
Nekateri dodatni pogledi na izpodbojnost neodplačnih dejanj 

v stečaju – 18/12–14odm

Bojan Pretnar
Vpliv statusne oblike na upravljanje kolektivne organizacije –  

41/II–VII/pril

Krešo Puharič
Razmislek ob sklepu o stečajnem postopku nad T‑2 –  

42‑43/6–8/č

P
Ana Pakiž

Novinar ne sme biti spoznan za odgovornega zaradi 
obrekovanja – 27/25‑26/sp

Odgovornost države za homofobne napade – 28/27/sp
Samozaposleni kmetje ne morejo ustanoviti sindikata – 33/30/sp
Bančni podatki in pravica do zasebnosti – 36‑37/35‑36/sp
Kazen ali preventivni ukrep? – 45‑46/35/sp
(Ne)odgovornost države za samomor zapornika – 48/25‑26/sp

Marijan Pavčnik
Predpraznični dnevnik – 1/28‑29/zap
Mera pravne odločitve – 11‑12/3/uv
Občasni dnevniški zapiski – 13/30‑31/zap
Občasne dnevniške glose – 24‑25/41‑42/zap
Listi iz občasnega dnevnika – 34/30‑31/zap
Septembrski listi iz občasnega dnevnika – 38/30‑31/zap
Listi iz oktobrskega in novembrskega dnevnika – 47/30–32/zap

Tomaž Pavčnik
Z obrobja postave: Evropa kot misel, Evropa kot kamen? – 

1/33/č
Z obrobja postave: Ugled sodstva – 7‑8/45/č
Z obrobja postave: Afera honorarji in kavza – 14/17/č
Z obrobja postave: Gozd, drevesa, piksli, misli in besede – 

20‑21/21/č
Z obrobja postave: Izobraževanje – 27/17/č
Z obrobja postave: Diplomatski kič? – 34/17/č
Z obrobja postave: Ugled in avtoriteta sodstva – 41/17/č
Z obrobja postave: Kronika prihodnosti – 48/17/č

Marko Pavliha
Slovenski dan na Sodišču EU: mar ga zmoremo podaljšati 

v prihodnost? – 10/3/uv
Usodni let Germanwings 4U 9525 – odškodnina po evropskem 

in mednarodnem pravu – 14/15‑16/č
Naj jalovo sodelovanje postane lojalno – 35/3/uv
Odmika se železna cesta – 44/3/uv

Jan Pečar
Množično financiranje s pravnega zornega kota (skupaj z Miho 

Bratino) – 48/II–VIII/pril

Mirko Pečarič
Strategija razvoja javne uprave brez strategije – 11‑12/15‑16/č
Predlog novega zakona o javnih uslužbencih – velike govorice, 

male resnice – 45‑46/18–21/č

Nina Penhofer
Primeri iz sodne prakse glede priposestvovanja nepravih stvarnih 

služnosti do uveljavitve EZ‑1 – 3‑4/14–16/odm

Alja Pestar
Odgovor na članek Je valutna klavzula naravna nesreča? – 

11‑12/12‑13/odm

Irena Peterlin
WTO ob jubileju – med megaregionalizmom in globalno agendo 

– 9/15‑16/č
Liberalizacija trgovine z izdelki informacijske tehnologije na 

globalni ravni – 28/15‑16/č
TPP – nova pot k posodobitvi trgovine in kaj to pomeni za 

WTO – 45‑46/12‑13/č

Dragan Petrovec
Šibke točke obsojenčevega poslanskega mandata – 5/14‑15/odm
Uklonilni zapor – prenagljeno olajšanje – 11‑12/18‑19/odm
Probacija – socialni multipraktik? – 36‑37/3/uv

Aleksander Pevec
Pasti davčnih blagajn – 29‑30/3/uv

Nataša Pirc Musar
Svoboda izražanja in anonimnost interneta – res nimata meja? 

– 24‑25/3/uv
Za pomoč in strpnost – 45‑46/3/uv

Neža Pirnat
Vprašanje pravice dostopa javnosti do dobesednih zapisov sej 

vlade – 6/10‑11/č
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Rok Rozman
Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah – 6/6‑7/č

S
Marko Samardžić

Ustanovljen Sindikat pravnikov v pravosodju – 34/29/por

Nataša Samec
ZPre‑1G – poskus zagotovitve belih vitezov za slovenske ciljne 

družbe? – 20‑21/3/uv

Branka Sedmak
Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih 

v tuji valuti – 13/8‑9/č

Liljana Selinšek
Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ‑1C (skupaj s Cirilom 

Keršmancem) – 13/II–VI/pril
Izločitev dokazov v kazenskem postopku (primerjalnopravni 

pregled) – 28/II––VI/pril
Davčna zatajitev po noveli KZ‑1C – 33/II–VII/pril
Izrek in obrazložitev odločbe o prekršku – 45‑46/II–VI/pril

Darja Senčur Peček
Ali redna delovna razmerja izginjajo? – 42‑43/3/uv

Saša Sever
Prvih pet let dialoga med slovenskimi sodišči in Sodiščem EU 

– 2/3/uv

Nataša Skubic
Pravna praznina – 1/32/č
Pritožba – 3‑4/44/č
Vabilo in poziv – 6/32/č
Vročanje – 9/32/č
Odgovornost – 11‑12/46/č
Kaznivo dejanje – 14/34/č
Storilec kaznivega dejanja – 16‑17/46/č
Posredni storilec – 19/34/č
Sostorilec – 22/34/č
Napeljevalec in pomagač – 24‑25/46/č
Delo in zaposlitev – 27/34/č
Plača – 29‑30/46/č
Plačilo za delo – 33/34/č
Najem – 35/34/č
Zunajzakonska skupnost – 38/34/č
Sorodstvo in svaštvo – 41/34/č
Skrbništvo – 44/34/č
Zemljiška knjiga – 47/34/č
Legal in lawful – 49‑50/46/č

Zoran Skubic
Tudi človeški zarodek je lahko patentiran kot izum na podlagi 

prava EU – 1/21‑22/sp
Debelost se po delovnem pravu EU lahko šteje kot invalidnost 

– 2/28‑29/sp
Pravila določanja in prikazovanja spletnih cen letalskih vozovnic 

po pravu EU – 3‑4/37‑38/sp
Rumeni pas je lahko tudi po pravu EU samo za avtobuse in 

taksije – 5/26‑27/sp
Pošteno delo odvetnikov po pravu EU – 6/25‑26/sp
Ali je po pravu EU že testno črpanje energentov podvrženo 

celostni presoji vplivov na okolje – 7‑8/36‑37/sp
Urna postavka napotenih delavcev in njihova pravica do 

skupinske tožbe – 9/23‑24/sp
Mednarodna zaščita dezerterjev po pravu EU – 10/28‑29/sp
Odškodninska odgovornost proizvajalca medicinskih 

pripomočkov z napako – 11‑12/40/sp
Nižji DDV za e‑knjige po pravu EU ni dopusten – 13/25/sp
Meje dopustnosti preventivnih in sanacijskih ukrepov, ki jih lahko 

država članica še naloži lastniku onesnaženih nepremičnin 
– 14/24‑25/sp

Sledna pravica avtorjev po pravu EU – 15/29‑30/sp
Presoja vplivov na okolje pri gradnji trgovskega centra po pravu 

EU – 16‑17/34‑35/sp
Čezmejna vožnja pod vplivom marihuane po pravu EU – 

18/27‑28/sp
Priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica arhitekta po 

pravu EU – 19/28‑29/sp

Mitja Pukšič
Dokazovanje v evropskem civilnem postopku – 3‑4/41/por

Samo Puppis
Je sodna praksa glede odmere letnega dopusta in regresa res 

neusklajena? – 9/17/odm

Luka Pust
Zloraba pravice do povračila potnih stroškov kot podlaga za 

izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi – 29‑30/13–15/č
Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv 

(skupaj z Urošem Hočevarjem in Domnom Neffatom) – 
35/6–9/č

R
Staša Račnik

Zdravstveno zavarovanje upokojenca v tujini – 24‑25/23‑24/vo

Tjaša Radinja
Insolvenčni dnevi na prepihu – 6/24/por

Brigita Rajšter Vranović
Delo otrok, mlajših od 15 let, med počitnicami – 26/12‑13/č

Iztok Rakar
Upravno‑procesne dileme 3 – v posebnih upravnih postopkih – 

35/32‑33/prik

Marko Rakovec
Članstvo Palestine v MKS in vprašanje državnosti (skupaj 

z Danijelo Horvat) – 16‑17/19‑20/č

Primož Rataj
Spremembe delovne zakonodaje na Madžarskem – 20‑21/38/por
(Ne)obveznost zagovora pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi 

neuspešno opravljenega poskusnega dela – 44/15‑16/č

Leon Recek
Ugotavljanje olajševalnih in obteževalnih okoliščin v primeru 

sprejetega priznanja krivde in obseg sodbenih razlogov – 
16‑17/II–VII/pril

Obseg zožitve pritožbenih razlogov zoper sodbo, izrečeno na 
podlagi sprejetega priznanja krivde – 33/11–14/č

Zastaranje in narava postopka nove razsoje po razveljavitvi 
pravnomočne sodbe – 36‑37/18–20/č

Žiga Rejc
Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega 

visokega šolstva – 10/13–15/č
Štipendija za deficitarne poklice – slepa ulica v sistemu 

štipendiranja – 34/13‑14/č
Miksanje glasbe ter varstvo pravic izvajalcev in proizvajalcev 

fonogramov (skupaj s Katjo Artnak) – 49‑50/16‑17/č

Rebeka Reven
Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP 

in Ustavnega sodišča RS (skupaj z Ano Oštir in Primožem 
Gorkičem) – 36‑37/II–VIII/pril

Jasna Ribaš
Zalezovanje od tretje osebe v Sloveniji – 34/15‑16/č

Ciril Ribičič
Prav(ičn)o: Poslednje zatočišče – 5/33/č
Prav(ič)no: Opravičujem se – 11‑12/25/č
Prav(ičn)o: Tokrat ni bilo težko biti Slovenec – 18/19/č
Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo – 20‑21/43‑44/prik
Prav(ičn)o: Katalonija – moja dežela – 24‑25/21/č
Prav(ičn)o: Mandatar za sestavo vlade – 31‑32/25/č
Prav(ičn)o: Nazaj v prihodnost – 38/15/č
Prav(ičn)o: Pet proti štiri – 45‑46/25/č

Janja Roblek
Neodvisnost sodstva – pravica državljanov! – 22/3/uv

Jurij Rovere
Tudi predhodne odredbe razveljavljajo, mar ne? – 49‑50/6–11/č

Jernej Rovšek
Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme 

pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev? – 
11‑12/6–8/č
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Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih 
postopkov – 18/6–8/č

Marko Stupica
Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (III.) – 1/15/č

Žiga Stupica
Status poklicev – sodni cenilec za ocenjevanje vrednosti 

nepremičnin – 5/11‑12/odm

Š
Ljuba Šalinger

Ustavnost zmanjševanja javnih sredstev za otroke –  
11‑12/17‑18/č

Za otroke gre – 28/16‑17/č

Matjaž Šaloven
Tudi Slovenija bo zaradi ISIL morala spremeniti kazensko 

zakonodajo – 6/13‑14/č

Matevž Šavli
Učinkovitost fiduciarne cesije kot sredstva zavarovanja – 

20‑21/10‑11/č
Oddelitev družbe v razmerju s poroštvom – 24‑25/11‑12/č
Vpliv preoblikovanja investicijske družbe v alternativni vzajemni 

sklad na zastavljene delnice – 38/10‑11/č
Dedni dogovor – 49‑50/18‑19/č

Janko Šavnik
Hramba podatkov in revizijska sled (skupaj s Petrom Mercem) – 

41/9–11/č

Iztok Ščernjavič
Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema 

premoženja nezakonitega izvora (skupaj z Niko Hudej) –  
5/II–VII/pril

Alenka Šelih
Priložnost za premislek o sistemu obravnavanja otrok 

s posebnimi potrebami – 3‑4/3/uv
Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami, 2., 

posodobljena izdaja – 16‑17/44‑45/prik

Ivan Šelih
Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o 

njenem odstopu sodišču? – 16‑17/9‑10/č
 »Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih« – pogled 

Varuha – 48/8–10/č

Miha Šercer
Znižanje plače zaradi slabih delovnih rezultatov – 2/21/vo
Štetje delovne dobe in višina odpravnine – 3‑4/26/vo
Odmor med delovnim časom – 5/19/vo
Merila za določitev presežnih delavcev – 7‑8/23/vo
Osebne okoliščine pri odmeri letnega dopusta – 10/21/vo
Neizrabljen dopust iz lanskega leta – 11‑12/28/vo
Vračilo sorazmernega dela regresa po prenehanju delovnega 

razmerja – 13/19/vo
Odpovedni rok za delavca s petimi leti delovne dobe – 14/19/vo
Preverjanje alkoholiziranosti delavcev – 15/21/vo
Obveščanje neizbranih kandidatov za delovno mesto –  

16‑17/26/vo
Rok za zagovor delavca ob izredni odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi – 18/21/vo
Izraba starega letnega dopusta – 19/21/vo
Hramba vlog neizbranih kandidatov za delovno mesto – 

20‑21/24/vo
Škoda delavca – 22/21/vo
Izplačilo regresa delavcem, ki delajo s polovičnim delovnim 

časom – 23/19/vo
Evidenca o izrabi delovnega časa – 24‑25/23/vo
Izraba dopusta po dnevih – 29‑30/23/vo
Odgovornost delodajalca za mobing – 31‑32/27/vo
Dopust brez odobritve nadrejenega – 33/21‑22/vo
Izračun odpravnine – 34/20/vo
Naslov za vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi – 35/17/vo
Odpoved zaradi prenehanja dela – 36‑37/28/vo
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih 

sredstev – 38/17/vo
Ugotovitev zdravstvene nezmožnosti za delo – 39‑40/28/vo
Elementi delovnega razmerja – 41/20/vo

Izvršba in izpodbijanje dolžnikovih razpolaganj v stečaju po 
pravu EU – 20‑21/35‑36/sp

Forum uveljavljanja odškodninske odgovornosti nezakonitih 
kartelov po Uredbi Bruselj I – 22/24‑25/sp

Pravila »humanega« prevoza živine po pravu EU veljajo tudi za 
prevoze prek tretjih držav – 23/26‑27/sp

Ko maslo ni »maslo« po pravu EU – 24‑25/36‑37/sp
Skrite stvarne napake pri potrošniški prodaji po pravu EU – 

26/24‑25/sp
Donat Mg pod luksemburškim kladivom – 27/27‑28/sp
Čaj z »nepristnim« okusom po pravu EU – 29‑30/38‑39/sp
Pravila organizacije delovnega časa zdravnikov na usposabljanju 

po pravu EU – 33/28‑29/sp
Predhodni test integracije je po pravu EU dopusten pogoj za 

združitev družine državljanov tretjih držav – 34/25‑26/sp
Tudi način postavitve električnega števca je lahko sredstvo 

diskriminacije – 35/25‑26/sp
Usnjeni čevlji da, a ne s poreklom iz Italije – 36‑37/38‑39/sp
Zastaranje davčnih goljufij po pravu EU – nedopustno? – 

38/23‑24/sp
Tudi nepričakovane tehnične težave niso opravičljiv razlog za 

odpoved leta – 39‑40/37‑38/sp
Integriteta načela varnega pristana osebnih podatkov obvarovana 

tudi po slovenski zaslugi – 41/24‑26/sp
Delovni čas »mobilnih« delavcev po pravu EU – 42‑43/36‑37/sp
Je ponudba kratkih videoposnetkov na spletišču časopisa 

avdiovizualna medijska storitev po pravu EU? – 44/28‑29/sp
Pravica do obveščenosti posameznika glede obdelave njegovih 

davčnih podatkov po pravu EU – 47/22‑23/sp
Meje čezmejne pristojnosti nacionalnega varuha osebnih 

podatkov po pravu EU – 49‑50/33‑34/sp

Nika Skvarča
Ali je ostarela mati jedro družine njene odrasle hčerke? – 

1/25‑26/sp
Zbornik znanstvenih razprav 2014 – 3‑4/42‑43/prik
Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja – primerno orodje za 

preprečevanje spolnih zlorab otrok? – 10/II–VIII/pril
Manj socialnih pravic, več sodniških pripravnikov? (skupaj 

z Marjano Garzarolli) – 11‑12/9–11/č
Išče se zasebnosti znotraj digitalnega sveta! – 15/30‑31/por
Osebni dokazi – verbalne izjave kot pot k materialni resnici? – 

18/31/por
Kjer je volja, je tudi pot – 19/31/por
Božično drevesce kot prispodoba slovenskega prekrškovnega 

prava – 20‑21/39‑40/por
Je še mogoče razmejevanje med smrtno kaznijo in dosmrtnim 

zaporom? – 22/22/sp
Kako odsvojiti premoženje svojih mladoletnih otrok? – 35/23/sp
Troti našega vsakdana – 36‑37/43/por
Prestrezanje komunikacij v praksi – 41/30/por
Aktualna vprašanja na področju prevzemov in novela ZPre‑1G – 

42‑43/22‑23/por
Meje ustavnosodnega odločanja – 42‑43/23/por
Skupne vrednote kot smerokaz k stabilni družbi? – 42‑43/42/por
O (ne)blagodejnih učinkih sodb strasbourškega sodišča na 

Slovenskem – 47/27‑28/por
Med pravom in pravičnostjo – 47/32‑33/prik
Halo, zakonodajalec? Tukaj razburkani ocean kazenskih 

pravnikov – 49‑50/39‑40/por

Kim Sotlar
Pravica oškodovanca do pridobitve informacij od proizvajalca 

zdravila z napako – 3‑4/38‑39/sp
Merilo za trajno odklonitev odvzema krvi – 24‑25/37‑38/sp
Je odvetnik potrošnik? – 39‑40/38‑39/sp
Izključitvena klavzula v postopku oddaje javnega naročila v Italiji 

– 45‑46/37‑38/sp
Minimalna plača delavcev pri izvajanju javnega naročila – 

48/27‑28/sp

Mitja Stefancic
Rekordne globe bankam zaradi manipulacije na deviznih trgih – 

7‑8/14‑15/č
Afera Tržaške kreditne banke formalno končana – 45‑46/14–16/č

Zinka Strašek
Uklonilni zapor – kako naprej? – 10/6–8/č

Igor Strnad
Procesno uveljavljanje zastaranja – 9/9–11/č
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Polona Tepina
Medijsko in internetno zakonodajo spreminjati s tresočo roko – 

26/3/uv
Množična objava osebnih podatkov in svoboda izražanja na 

preizkušnji – 34/27‑28/sp

Matej Tomažin
Peticija za privatizacijo – 2/34/č
Dostopnost kapitala – 6/34/č
Strategija upravljanja državnega premoženja – 10/20/č
Pomlad – 14/18/č
Pravi recept za privatizacijo: usklajeni interesi – 18/20/č
Neizkoriščene skupščine – 22/20/č
Poletna nevihta – 26/18/č
Iskanje varnega pristana – 29‑30/26/č
Vroče poletje – 34/18/č
Jesen – 38/16/č
Tretje četrtletje – 42‑43/26/č
Davčni šok – 47/18/č

Anja Topolovec
Enostranska izjava o ustanovitvi služnosti kot neveljavni pravni 

temelj za nastanek in vpis služnosti v zemljiško knjigo – 
9/12/č

Matjaž Tratnik
Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 

(skupaj z Renatom Vrenčurjem) – 23/II–VII/pril
Uporaba mednarodnega prava s strani sodišč v Jugovzhodni 

Evropi – 41/32‑33/prik

Edita Turičnik
Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb 

v EU – 33/16‑17/č

U
Aleksander Urankar

Izdaja odločbe v rednem gospodarskem sporu brez oprave 
naroka za glavno obravnavo – 47/II–VI/pril

V
Milan Vajda

Zakaj dolžnik ugovarja upnikovi denarni terjatvi – 2/13‑14/č

Dejan Valentinčič
Po šestdesetih letih niti ena določba 7. člena ADP ni v celoti 

izpolnjena – 22/12‑13/č
Odgovor glede neizpolnjenosti 7. člena ADP na področju 

radijskih programov – 27/16/odm

Klemen Valter
Je varstvo konkurence ujeto med upravni in prekrškovni 

postopek? – 20‑21/6‑7/č

Luigi Varanelli
Od katerega trenutka začne teči zastaralni rok? – 11‑12/12‑13/č

Luka Vavken
Javna pritožbena seja – 7‑8/15–17/č

Katarina Vatovec
Umik predloga zakonodajnega akta – do kod seže zakonodajna 

iniciativa Komisije? – 18/26/27/sp
Osebne izkaznice niso zajete med potovalne dokumente iz 

Uredbe št. 2252/2004 – 20‑21/34‑35/sp

Katarina Vatovec 
Kako na pravico do prebivanja družinskega člana državljana EU 

vpliva razveza zakonske zveze – 36‑37/37‑38/sp

Katarina Vatovec 
Sizifovo delo sodišč zadnje stopnje v zadevah prava EU (skupaj 

z Janjo Hojnik) – 41/6–8/č

Lea Vatovec
Izmenjava informacij v okviru sindiciranih posojil – 45‑46/10–12/č

Jernej Veberič
Uporaba vozila pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti – 

5/8–10/č

Vabilo na zagovor v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi – 
42‑43/27/vo

Rok za odpoved pri poskusnem delu – 44/22/vo
Pravična odmena za delo na praznik – 45‑46/27‑28/vo
Sledenje zaposlenim z napravo GPS – 48/19‑20/vo
Nadurno delo – 49‑50/25/vo

Martina Šetinc Tekavc
Kolektivna pogajanja – z vzorcem kolektivne pogodbe dejavnosti 

s pojasnili – 15/32‑33/prik

Laura Šiftar
Odškodninska odgovornost upravljavcev in vzdrževalcev javnih 

cest – 47/8‑9/č

Mirjam Škrk
Temelji mednarodnega prava – 31‑32/44‑45/prik

Katja Škrubej
Magna Carta 1215? – Simbolne kontinuitete in prelomi. 

Vzporednice in vplivi. – 31‑32/3/uv

Igor Šoltes
Misija »neodvisnost« – 1/16‑17/č

Miha Šošić
Pomanjkljiva ureditev odvzema brisa ustne sluznice in analize 

DNK po ZKP – 26/8‑9/č

Boštjan Špec
Darilni bon – 44/6–8/č

Tilen Štajnpihler
O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa 

referenduma (skupaj s Sašo Zagorcem) – 14/II–VII/pril

Klavdija Štarkel
Ponižujoče ravnanje po nezakonitem odvzemu tkiva – 10/27/sp
Nezadosten standard obrazloženosti pri odrejanju prikritih 

preiskovalnih ukrepov – 11‑12/37‑38/sp

Iztok Štefanec
Dopusten poseg v nedotakljivost telesne celovitosti – 

31‑32/37‑38/sp

Mateja Štupar
ZIZ‑K: veteranski dodatek je predmet izvršbe – 27/6–9/č

Katja Šugman Stubbs
Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde 

v slovenskem kazenskem postopku – 3‑4/II–VII/pril

Lena Šutanovac
Neodvisnost preiskovalnega organa pri zatrjevanju mučenja – 

5/23/sp
Neizdaja potnega lista zaradi neplačevanja preživnine – 7‑8/34/sp
Somalijski pirati po pravico v Strasbourg – 10/26‑27/sp
Položaj starih staršev v družinskem življenju – 14/26‑27/sp
Za olajševanje možnosti za spremembo spola – 15/28/sp
Meje zasebnega življenja zvezdnikov – 16‑17/38/sp
Demonstracije v Genovi leta 2001 – epilog – 19/30/sp
Zapornik invalid je primarno invalid – 27/26/sp
Zavrnitev izplačila nadomestila za padec vrednosti nepremičnine 

zaradi gradnje avtoceste – 29‑30/36/sp
Zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi ne krši 

človekovih pravic – 31‑32/38‑39/sp
Domneva nedolžnosti – 36‑37/36/sp
Še o preiskavi odvetniške pisarne in elektronskih naprav – 

39‑40/34‑35/sp
Klofuta za nesramnost – 44/25‑26/sp
Informacija o prinčevem zunajzakonskem otroku je zadeva 

v splošnem javnem interesu – 49‑50/32/sp

T
Jasmina A. Tabaković

Pravica do denarnega nadomestila delno brezposelnega 
obmejnega delavca – 29‑30/37‑38/sp

Janez Tekavc
Odvetniška tarifa – 5/13‑14/č
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Javni sektor je del rešitve, ne del problema – 39‑40/41‑42/por
Za javne informacije – 39‑40/46/por
Zavarovalništvo v Sloveniji – 41/13‑14/por
Uveljavitev novele ZGD‑1I – 41/14/por
Najvplivnejši pravniki 2015 – 41/34/por
Aktualna vprašanja delovnega prava in socialne varnosti – 

42‑43/21‑22/por
Pravne turbulence prevoza potnikov – 42‑43/24/por
Enake pravice – 42‑43/46/por
Dan pravosodja 2015 – 44/31/por
Priročnik za poučevanje o zasebnosti – 44/32/prik
Gluhi in slepi – 44/34/por
Praktikum za Uvod v civilno pravo – 45‑46/44/prik
Novela ZGD‑1I – 45‑46/46/por
ZUJF‑D – 47/34/por
Sovražni govor – 48/34/por
Dobre prakse v sodstvu – 49‑50/37/por
Dvojni status upokojencev – 49‑50/46/por

Andrej Vovšek
Tri Cine s slovenskimi pravniki – 35/31/zap

Renato Vrenčur
Pregled novejše sodne prakse na področju hipotekarnega prava 

(skupaj z Matjažem Tratnikom) – 23/II–VII/pril

Blažka Vrsajković
Novi zakon o javnem naročanju (ZJN‑3) že novembra? – 

41/30‑31/por
Aktivistična vloga Slovenije – 48/29/por

Marijana Vugrin
Vpis stavbe v kataster stavb za potrebe vzpostavitve etažne 

lastnine – 2/II–IV/pril
Geodetski postopki in zemljiška knjiga – 2/V–VII/pril
Posebnosti pri evidentiranju stavb in pripadajočih zemljišč – 

23/10‑11/č
Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah – 34/6–8/č
Uporaba podatkov registra nepremičnin za odmero nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča – 36‑37/6–8/č

Sanja Vujanović
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (actio Pauliana) zunaj 

stečaja s poudarkom na roku za izpodbijanje –  
29‑30/II–VI/pril

Rosanda Vujica Beharić
Vidik odgovornosti (do) izvajalcev zdravstvene nege (skupaj 

z Barbaro Nerat) – 28/12–14/č

Igor Vuksanović
Odgovornost šole Zavodu za zdravstveno zavarovanje – 

2/20‑21/vo
Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev – 6/23‑24/sp
Prilagoditev pogodbenega razmerja med banko in potrošnikom 

z znižanjem nezakonito visokih zamudnih obresti – 
7‑8/37‑38/sp

Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab – 13/13‑14/č
Ali EKČP dopušča »siljenje« v alternativno reševanje sporov – 

18/25/sp
Državna banka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 

– 23/23/sp
Univerzalni temeljni dohodek – ideja prihodnosti –  

24‑25/44‑45/prik
Napoved težkih časov za anonimne forumaše – 26/22‑23/sp
Zelena luč za centralne bankirje – 27/28‑29/sp
Zmanjšanje davčne osnove za davek na dodano vrednost – 

28/29‑30/sp
Pozitivne obveznosti države in neprištevni storilci kaznivih dejanj 

– 29‑30/15–17/č
Enakost pri zagotavljanju socialnih dajatev pridržanim osebam – 

29‑30/35‑36/sp
Neprizanesljivost Sodišča EU v zadevah varstva okolja – 

31‑32/39‑30/sp
Napake pri vročanju se lahko izkažejo za usodne – 41/23‑24/sp
Ali je združena Evropa velika iluzija? – 44/32‑33/prik
Težka mehanizacija kot sredstvo političnega prepričevanja – 

45‑46/33‑34/sp
EU: izzivi v letu 2016 – 49‑50/3/uv
Zakaj narodi propadajo – 49‑50/42‑43/prik

Petra Veinhandl
Dopustnost tožbe za izpodbijanje sklepa skupščine d. o. o. 

o (ne)uporabi bilančnega dobička na podlagi 399. člena 
ZGD‑1 – 44/10–12/č

Nastja Velikonja
Izvršba za upnika hitrejša in cenejša – 16‑17/40‑41/por
Več odprtosti in angažmaja za skupno dobro – 16‑17/42/por
MRA naj bo rigorozen v mejah normale – 23/31/por

Aleš Velkaverh
Preiskava odvetniške pisarne – 11‑12/38/sp
Predpostavke za izpodbijanje dolžnikovih neodplačnih pravnih 

dejanj v stečaju – 14/6–8/č
Še o izpodbijanju neodplačnih dejanj v stečaju – 19/13‑14/odm

Gregor Verbajs
Javna dražba v izvršbi – navodila za uporabo – 45‑46/8‑9/č

Adrijana Viler Kovačič
Varstvo okolja v letu 2014 – odprava administrativnih ovir? – 

2/10–12/č

Luka Vlačić
Maščevalna pornografija – 35/15‑16/č
Ustavnost inkriminacije razkritja identitete otroka v postopku – 

42‑43/18‑19/č
Neustavnost popolne prepovedi rekreativne uporabe marihuane 

– 49‑50/36/sp

Ana Vlahek
Vnovična zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na 

tekmovanju iz poznavanja prava EU (skupaj z Ano Hergouth) 
– 22/31/por

Aleksander Vojičić
Zaščitena kmetija z vidika upravnega postopka – 36‑37/21–24/č

Dida Volk
Izvršba: upnikov umik predloga – 13/10–12/č
Upniki v postopku poenostavljene prisilne poravnave – 28/8–10/č
Izvršba – neznosna lahkost spreminjanja – 35/II–VIII/pril

Irena Vovk
Ministrovih sto dni – 1/32/por
Odškodninska odgovornost uprave – 2/32/por
Predlog ZRLI‑E – 3‑4/44/por
Objava pogodb – 5/32/por
Kadrovanje v imenu politike – 6/32/por
Brezpilotni letalniki – 7‑8/44/por
V ospredju kakovost sojenja in razumljivost sodb – 9/27–29/por
Kršitve pravic izbrisanih, Romov in svobode izražanja – 9/29/por
Druga obletnica – 9/32/por
Davčne blagajne – 10/34/por
20 let delovanja Varuha človekovih pravic – 11‑12/43/prik
Arbitraža o meji – 11‑12/46/por
Vse na enem mestu – 13/34/por
US: Približali smo se mejam svoje zmogljivosti – 14/30/por
Enake možnosti – 14/34/por
eZdravje – 15/34/por
Prvi, a s slabim rezultatom – 16‑17/46/por
Izvorna koda – 18/34/por
Strategija za Rome – 19/34/por
V pričakovanju obsežne novele ZGD‑1 – 20‑21/42‑43/por
Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji – 

20‑21/44‑45/prik
Sodstvo v letu 2014 – 20‑21/46/por
Kriza ne more biti izgovor – 22/29‑30/por
ZUPJS – 22/34/por
Vnovična uvedba gradbene parcele je nujnost – 23/30/por
Izkoriščanje delavcev – 23/34/por
Prostovoljna odločitev – 24‑25/46/por
ZPOmK‑1F – 26/34/por
Odpust dolgov revnim – 27/34/por
Potrošniški spori – 28/38/por
Dokup pokojninske dobe – 29‑30/46/por
ZJN‑3 – 31‑32/46/por
V vrhu kršiteljic? – 33/34/por
Probacijska služba – 34/34/por
E‑naslovi so osebni podatki – 35/34/por
Prioritete pravosodja – 36‑37/46/por
Nove smernice – 38/43/por
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Paradoksi: Digitalne valute – 16‑17/23/č
Paradoksi: Nosljivi računalniki – 23/17/č
Paradoksi: Uber kapitalizem – 29‑30/25/č
Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik? – 35/30‑31/por
Paradoksi:. Podatkozaver: »Pokliči me!« – 36‑37/25/č
Paradoksi: Migranti kot stranska škoda – 44/19/č

Barbara Zobec
Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za 

potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države – 
44/II–VIII/pril

Boštjan M. Zupančič
Stare decisis – 7‑8/3/uv
Izmeri daljo in nebeško stran – Četrt stoletja slovenske 

državnosti: anamneza, diagnoza, prognoza – 24‑25/6‑7/č

Lidija Zupančič
Meja dopustnega nadzora uporabe interneta in elektronske 

pošte na delovnem mestu – 1/II–VII/pril

Ž  
Katarina Žagar

Prestopi poslancev – 39‑40/22‑23/č

Matija Žgur
Konec. Znova – 26/32‑33/prik

Nina Židanik
Stvarni obseg začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem 

premoženjske koristi – 39‑40/19–21/č

Aleš Žiher
Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od 

študentske Prešernove nagrade) – 10/9–11/č

Luka Žnidarič
Odpoved pogodbe o zaposlitvi med napotitvijo na čakanje na 

delo – 34/9‑10/č
Zaposlovanje starejših delavcev – 47/6‑7/č

W
Nana Weber

Ustreznost delovnega mesta – 3‑4/25‑26/vo
Določitev primernega delovnega mesta za delavko z omejitvijo 

delazmožnosti – 3‑4/26/vo
Odpoved delavca v času poskusnega dela – 5/18/vo
Odpoved delavca v času mirovanja pogodbe – 5/18/vo
Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij – 5/30‑31/prik
Prenos letnega dopusta – 9/18/vo
Neplačana odsotnost z dela zaradi študija– 10/21‑22/vo
Podjetniško premoženje zakoncev – 10/32‑33/prik
Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas –  

11‑12/28‑29/vo
Izplačilo višje jubilejne nagrade – 11‑12/29/vo
Izraba letnega dopusta – 13/19‑20/vo
Javni uslužbenec kot popoldanski s. p. – 13/20/vo
Dijak v svetu srednje šole – 16‑17/27/vo
Dodatek za delovno dobo – 20‑21/24‑25/vo
Odločba o letnem dopustu – 29‑30/23/vo
Krajši delovni čas – 31‑32/27/vo

Z
Dino Zadnikar

Prokurist upokojenec – 20‑21/8‑9/č
Razumevanje odgovornosti prokurista – 33/6–8/č

Mojca Zadravec
O čem bomo glasovali na referendumu o noveli ZZZDR? – 

48/12–14/č

Saša Zagorc
O ustavni spremembi: pot do odločitve o (ne)dopustnosti razpisa 

referenduma (skupaj s Tilnom Štajnpihlerjem) – 14/II–VII/pril

Aleš Završnik
Paradoksi: Nadzor potnikov post‑Charlie Hebdo – 3‑4/45/č
Paradoksi: Digitalna državljanska samozaščita – 10/19/č
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