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A

PRAVNA PRAKSA 2008 – STATISTIKA
Avtorji: 340
Uvodniki: 41
Članki: 498
Odmevi: 31
Priloge: 61
Podjetnik med paragrafi: 42
Erarjeve meje: 99
Vprašanja in odgovori:
86
Mnenja organov: 118
Sodna praksa: 179
Intervjuji: 2
Poročila: 106

A

Pravna praksa
časopis za pravna vprašanja
ISSN 0352-0730
Leto 27 (823–872)
Letnik 2008: PP 1–50

POJASNILA
V stvarnem kazalu so zajeti vsi prispevki, objavljeni v letniku 2008. Posebej sta vanj uvrščena tudi vsaka sodna
odločba in vsako vprašanje z odgovorom (rubrika Vprašanja
& odgovori). Iz vsebine niso zajeti le kratki informativni zapisi (rubrike Aktualno v zakonodaji v okviru Podjetnika med
paragrafi, Luksemburška kronika, Dogodki – izjave, Evropa,
Globus), napovedi seminarjev in drugih strokovnih srečanj
(rubrika Pravni napovednik), napoved radijskih in televizijskih oddaj (rubrika Ne preslišite), razpisi zaposlitev in štipendij (rubrika Razpisi), obvestila o dogajanju z akti v zakonodajnih postopkih (rubrike Vlada RS, Poročevalec DZ RS
in Vacatio legis) ter vsebine revij (kazalo).
Vsi prispevki, odločbe ali odgovori so uvrščeni v kazalo po
eni, velika večina po dveh ali treh ključnih besedah, nekateri pa tudi po štirih ali petih.
Prva številka označuje številko PP, druga pa stran objave.
Kratice za podatki o objavi imajo naslednji pomen:
č
= članek, razprava
erar
= priloga Erarjeve meje
int
= intervju
mo
= mnenje organa
odm
= odmev na objavljeni prispevek ali stališče
pod
= priloga Podjetnik med paragrafi
por
= poročilo (npr. z dogodka, seminarja, seje,
srečanja, o dejavnosti organa, društva, …)
prik
= prikazi (recenzije) knjig in revij, doktoratov,
elektronskega medija
pril
= priloga PP
sp
= sodna praksa
uv
= uvodnik
vo
= vprašanje in odgovor
zap
= kratki zapis mnenja ali doživetja, spominski
zapis (Prava peresa, In memoriam)

Prikazi:
Naše knjige: 54
Iz disertacij: 6
Tuje knjige: 87
Spletni smerokazi: 42
Drugo: 1
Skupaj prikazov: 190
Zapisi:
Prava peresa: 16
In memoriam: 2
Skupaj zapisov: 18

Agencija za trg vrednostnih papirjev
glej vrednostni papirji

alternativno reševanje sporov
Alternative Dispute Resolution: A Practical Guide (Katarina Krapež) – 38-39/36/prik
Alternativno reševanje potrošniških sporov (Živa Drol Novak) –
23/11-12/č
Arbitraže so cenejše in hitrejše (Katarina Krapež) – 34/34/por
Bo mediacija tudi v Sloveniji zaživela in kaj vpliva na njeno
uspešnost? (Tanja Sekirnik) – 16-17/6–8/č
Divorce Mediation from the Inside Out: A Mindful Approach to
Divorce (Katarina Krapež) – 46/32/prik
Doktorat iz družinske mediacije (Bojan Kukec) – 9/31/prik
Mediacija in odvetništvo (Bojan Kukec) – 19/15-16/č
Položaj otrok pri družinski mediaciji (Simona Toplak) –
16-17/29/por
Tendence razvoja sodišču pridružene mediacije v Sloveniji (Nina
Betetto) – 20/8–10/č
Vnovična opozorila o »nerešljivih« problemih pravosodja (Katarina
Krapež) – 38-39/31-32/por
Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski arbitraži (Ana
Vlahek, Matija Damjan) – 6-7/II–VIII/pril
Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski konciliaciji
(Matija Damjan) – 8/11–13/č
Za zakonsko ureditev arbitraže in mediacije (Lojze Ude) –
5/3/uv
Zunajsodno reševanje sporov je vrednota (Mojca Burgar, Ivan
Krsnik) – 11/17–19/č

arbitraža
glej alternativno reševanje sporov

Arktika
Arktika v središču interesov (Aleksander Čičerov) – 42/17-18/č

Avstrija
Izpodbijanje v osebnem stečaju (Miha Šlamberger) – 35/13-14/č
Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejšo izvršbo (Vesna Rijavec)
– 12/31–33/č

avtorsko pravo
Deli in uživaj (Katarina Krapež) – 19/40/prik
Kliping – uvedba nove zakonite licence v ZASP (Gregor Zalokar)
– 26/8–10/č
Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic (Vesna Bergant
Rakočević) – 1/32-33/prik
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic – posredno zastopanje
avtorjev – 49-50/28-29/sp
Materialne avtorske pravice – teorija o pogodbenem namenu
prenosa – 48/24-25/sp
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Odpoved avtorskemu honorarju (Davčna uprava RS) – 23/22/vo
Odprta koda ali pirati? (Boštjan Koritnik) – 1/40/prik
Odvzem nezakonitih primerkov (kopij) avtorskih del brez obsodilne odločbe (Miha Trampuž, Rok Koren) – 31-32/6–9/č
Svet za avtorsko pravo (Gregor Zalokar) – 49-50/14-15/č
V primeru avtorjeve determiniranosti z občo idejo določenega
predmeta ne gre za plagiat – 23/II-III/po
Zaposlitev upokojenca (Nataša Belopavlovič) – 27/23-24/vo

azil
Enotna obravnava prošenj za azil v EU (Gregor Maučec) –
44/II–VIII/pril
Omejitev gibanja prosilcem za azil – 45/22-23/sp

B
bančništvo
Dokapitalizacije slovenskih bank (Matej Tomažin) – 38-39/40/č
Dokončno zavrženje pritožb hrvaških varčevalcev LB (Dominika
Švarc) – 40-41/34-35/sp
Dolžnosti banke in osebni stečaj (Vlado Balažic) – 44/19/vo
Enotno območje plačil v evrih – SEPA (Mitja Širaj) – 5/6-7/č
Fotokopiranje osebnih dokumentov s strani pogodbenih partnerjev bank (Katarina Krapež) – 33/27/mo
Na podlagi ZTFI sprejeti podzakonski akti in banke (Gregor Strehovec) – 24-25/14-15/č
Nova direktiva o potrošniških kreditih (Miha Šlamberger) –
37/6–8/č
Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah (Mitja Širaj) –
4/13–15/č
Prevare z bančnimi garancijami (Miran Jus) – 34/6–8/č
Skeniranje podpisa v banki (Katarina Krapež) – 34/29/mo
Sprememba za finančno varnost (Katarina Krapež) – 45/34/por
Sumljivi kapital naj ostane zunaj (Peter Merc) – 48/11–13/č
Varovanje bančne tajnosti (Urška Krajšek) – 45/15/č
Z obrobja postave: Volčja narava (Tomaž Pavčnik) – 42/35/č
Zajamčene vloge in novela ZBan-1B (Aleš Butala) – 42/6-7/č

Belgija
FIFA proti Komisiji; sporni seznami pomembnih športnih dogodkov (Vesna Bergant Rakočević) – 6-7/20-21/č

blagovna znamka
glej industrijska lastnina

bonton
Poznavanje svojega in spoštovanje tujega (Slađana Miškić) –
49-50/36/por

borza
glej ekonomija in vrednostni papirji

Bosna in Hercegovina
Branitelj Srebrenice opran krivde za vojna hudodelstva (Miša
Zgonec - Rožej) – 28/28-29/sp
Ciril Ribičič: Na preizkušnji v Haagu (Dean Zagorac) – 1/30/int
Nerešena mejna vprašanja med Hrvaško in BiH (Anida Sarajlić)
– 36/19-20/č
Nizozemsko sodišče ni pristojno za presojo odgovornosti OZN
(Dominika Švarc) – 28/27-28/sp
Prve obsodbe Sodišča BiH zaradi genocida v Srebrenici (Dominika Švarc) – 33/29-30/sp

brezplačna pravna pomoč
glej pravna pomoč

C

civilno procesno pravo
glej tudi zamudna sodba
Evropski plačilni nalog v praksi od decembra 2008 (Alenka
Škrk) – 20/10-11/č
Izdatek sodne poravnave (Jožef Casar) – 34/11/č
Izvedeniška mnenja in cenitve po naročilu stranke (Božidar
Demšar) – 9/19-20/odm
Kdo odloča o zahtevi za vračilo takse (Ana Testen) – 1/10-11/č
Lex fori – ugotavljanje vsebine tujega prava – dolžnost vrnitve
kredita – 47/21-22/sp
Materialno procesno vodstvo in (ali) skrbnost strank in odvetnikov (Zoran Skubic) – 43/20/por
Nedovoljeno razpolaganje strank – pripoznava tožbenega zahtevka – 14/25-26/sp
(Ne)priznavanje stroškov odgovora na pritožbo v pravdnem
postopku (Jaka Slokan) – 13/13-14/č
Neznan naslov znanih imetnikov (Miha Šlamberger) – 9/24/vo
Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D) (Aleš Galič) –
22/II–VIII/pril
Novela ZPP – korenit poseg v koncept prejšnjega zakona (Simona Toplak) – 36/30/por
Novela ZPP-D, njene skrite pasti in pravne praznine (Marta
Dominika Jelačin) – 24-25/10-11/odm
Nujni postopek za predhodno odločanje (Matej Avbelj) –
28/25-26/sp
O nekaterih novostih in vprašanjih pritožbenega postopka po
noveli ZPP-D (Igor Strnad) – 29-30/11–15/č
Odločba BPP nadomešča strankino pooblastilo (Andrej Kristan)
– 14/12–14/č
Pobot – ali teorija podpira prakso (Ana Testen) – 11/8–10/č
Postopek v sporih majhne vrednosti (Ana Testen) – 47/11–13/č
Postopki uveljavljanja skupinskih interesov v Evropi (Rajko Knez)
– 47/31/por
Poziv udeležencem za nadaljevanje postopka (Miha Šlamberger)
– 10/22/vo
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah (Nataša Skubic) –
49-50/42/č
Prekluzija pri navajanju dejstev in dokazov – ugovor zastaranja –
37/27-28/sp
Pritožba zoper sklep o nadaljevanju postopka ni dopustna!?
(Danilo Ukmar) – 19/12-13/č
Pritožbene novote v pravdnem postopku (Jan Zobec) –
9/II–VII/pril
Priznanje tuje sodne odločbe – Bruseljska uredba I –
29-30/32–35/sp
Priznanje tuje sodne odločbe – javni red – 38-39/25-26/sp
Priznanje tuje sodne odločbe – javni red – izključna pristojnost
– 29-30/29-30/sp
Procesni ugovor pobota v individualnih delovnih sporih (Tanja
Pirnat) – 46/13–15/č
Skupinsko uveljavljanje zahtevkov (Nina Betetto, Irena Jeraj) –
48/II–VI/pril
Spor majhne vrednosti – pooblastila sodišča druge stopnje –
40-41/30–32/sp
Trditvena podlaga – prehod dokaznega bremena v odškodninskem sporu – 49-50/27-28/sp
Videokonferenčna zaslišanja za hitrejše in cenejše sodne postopke (Benjamin Lesjak) – 43/8–10/č
Višina oškodovančevega prispevka k nastanku škode –
44/II-III/pod
Vpliv ZPP na učinkovitost pravdnega postopka in odločanje višjih
sodišč (Aleš Velkaverh) – 34/II–IV/pril
Z obrobja postave: Primer neumnosti: zloraba sodnega varstva
posesti (Tomaž Pavčnik) – 23/35/č
Zapisnik o sodni poravnavi – forma ad valorem (Aljoša Žorž) –
48/14-15/č
Zastaranje terjatve, ugotovljene z notarskim zapisom kot izvršilnim naslovom – 33/26–28/sp

civilna neposlušnost

Č

Nezavezujoče: Za civilni pogum (Andraž Teršek) – 3/35/č

civilno pravo
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Ad hoc: Filozofija ali reševanje križank (Vesna Bergant Rakočević) – 43/35/č

Čečenija
Sodni pogrebi izginulih (Kristina Božič) – 27/30-31/sp
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Češka
Lizbonska pogodba ni v nasprotju s češko ustavo (Matej Avbelj)
– 47/28-29/sp

človekove pravice
glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, izbrisani, svoboda izražanja, Varuh človekovih pravic, zagovornica načela
enakosti in zasebnost
Ad hoc: V letu podgane (Vesna Bergant Rakočević) – 13/35/č
Človekovo dostojanstvo in nediskriminacija pri delu mejne policije (Gregor Maučec) – 22/17–19/č
Dajmo prostor enakosti! (Natali Gak, Maja Malešević) – 9/34/por
Dirka po Franciji 2007 – človekove pravice ali zvijače prevarantov? (Vesna Bergant Rakočević) – 37/17–19/č
Določnost posegov v pravice obdolženca – 26/20-21/sp
Dworkin o človekovih pravicah, morali in pravu (Matej Avbelj) –
18/29-30/por
EU na poti k EKČP? (Matej Avbelj) – 46/28/por
European Ombudsman-Institutions: A Comparative Legal Analysis
Regarding the Multifaceted Realisation of an Idea (Katarina
Krapež) – 44/32/prik
Evropska unija – otrokom (ne)prijazna skupnost (Ljubica Šalinger, Špela Isop) – 47/15–17/č
International Law and Society – Empirical Approaches to Human
Rights (Irena Vovk) – 4/32/prik
Ironija situacije v primeru zapornikov v Guantánamu (Dolores
Modic) – 36/29–30/sp
Izzivi človekovih pravic (Blaž Kovač) – 48/9-10/č
Konvencija o dostopu do uradnih dokumentov Sveta Evrope
(Nataša Pirc Musar) – 40-41/19–21/č
Legalizacija ali prepoved evtanazije? (Ana Škrbič) – 48/20–22/č
Listina EU o temeljnih pravicah in kazensko pravo (Marko
Bošnjak) – 5/II–VIII/pril
Minervina sova – eseji o človekovih pravicah (Anže Erbežnik) –
26/31–33/prik
(Ne)enakopravno uresničevanje pravice slepih in slabovidnih
oseb do poštenega obravnavanja v pravdnem postopku –
47/19/sp
Nove grožnje človekovim pravicam (Katarina Krapež) –
49-50/34/por
Od negativne k pozitivni selekciji (Ciril Ribičič) – 43/3/uv
Odgovornost gospodarskih družb do temeljnih človekovih pravic
(Jernej Letnar Černič) – 1/17–20/č
Odgovornost zasebnih vojaških podjetij za kršenje temeljnih človekovih pravic (Jernej Letnar Černič) – 45/18–20/č
Paragraf: Poseg v človekove pravice (Alenka Leskovic) –
31-32/43/č
Pismo z Norveške (Ciril Ribičič) – 19/29-30/por
Položaj varuha je treba okrepiti (Zdenka Čebašek - Travnik) –
48/3/uv
Pomen prakse Sodišča ES glede prepovedi diskriminacije na
področju dela in socialne varnosti (Barbara Kresal) –
12/78–80/č
Posegi v človekove pravice in osnutek ZKP-1 (Marko Bošnjak) –
16-17/XIV–XVI/pril
Prebivalstvo v številkah (Katarina Krapež) – 24-25/48/prik
Presekani (in spet zavezani) gordijski vozel (Maja Brkan) –
36/25–27/sp
Pristojnost odločanja o temeljnih pravicah v reformirani EU (Alenka Škrk) – 28/11–13/č
Razvoj varstva človekovih pravic zahteva nove pristope (Jernej
Rovšek) – 48/6–8/č
Razžalitev dobrega imena in časti v tisku – zasebnopravni subjekti – 28/23-24/sp
Še vedno so najbolj problematična delovna razmerja (Tatjana
Strojan) – 22/14-15/č
The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once
and for All (Katarina Krapež) – 46/32/prik
The United Nation Convention Against Torture – A Commentary
(Irena Vovk, Katarina Krapež) – 26/32/prik
Trafficking in Human Beings: Modern Slavery (Katarina Krapež)
– 40-41/40/prik
Tretji polčas uvedbe električnega paralizatorja (Blaž Kovač) –
31-32/21/č
Uporaba sredstev za vklepanje in vezanje (Miroslav Žaberl) –
29-30/23–25/č

Č–D

Ustavna jamstva veljajo tudi za ujetnike v Guantánamu (Kristina
Božič) – 24-25/30-31/sp
Za večjo vključenost Romov (Katarina Krapež) – 37/34/por
Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo (Vasilka Sancin) –
42/27-28/sp
Zunajsodno preventivno pridržanje v Iraku ni kršitev človekovih
pravic (Dominika Švarc) – 2/27–29/sp

Črna gora
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka
in premoženja v razmerju med Republiko Slovenijo in Kosovom – 45/IV/erar

D
darilna pogodba
glej pogodbe

davčni postopek
Davčna obravnava napotenih delavcev in uporaba mednarodnih
pogodb – 15/I–III/erar
Obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem –
1/I-II/pod

davek na dediščine in darila
Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja –
40-41/IV/erar

davek na dodano vrednost (DDV)
Brez davčnih sprememb pri nas ne gre – 8/I-II/pod
Davčna skladišča in obračun DDV – 13/I-II/erar
Davčni zastopnik in njegova odgovornost za plačilo DDV –
29-30/I/erar
DDV in pogodbe sale and lease back – 29-30/III/erar
DDV skozi nekatera temeljna načela davčnega prava (Andrej Ferlinc) – 13/II–V/pril
Izdaja bremepisa in dobropisa s strani kupca in DDV –
27/I-II/erar
Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence –
47/I/erar
Nagrade stečajnih upraviteljev z vidika DDV – 29-30/II-III/erar
Obdavčitev dobav rabljenega blaga – 29-30/I-II/erar
Obdavčitev najema grobov – 18/I/erar
Obdavčitev prevoza blaga znotraj EU, povezanega z izvozom iz
EU – 18/I-II/erar
Obračun DDV po plačani realizaciji – 44/I-II/pod
Obračun DDV za storitve med podjetji v EU (Davčna uprava RS)
– 47/18/vo
Obravnava presežka DDV po novem obračunu davka na dodano
vrednost in izvajanje pobotov – 40-41/I-II/erar
Obravnava stavbne pravice po ZDDV – 4/I/erar
Odbitek DDV od nakupa nepremičnine ali zlate oz. srebrne palice, ki se uporabljajo v naložbene namene – 11/I/erar
Odbitek DDV od nakupa zlatih ali srebrnih palic ali nepremičnin,
ki se uporabljajo v naložbene namene – 43/I/erar
Opredelitev kraja opravljanja storitev pri storitvah »telekina« –
24-25/I/erar
Postopek 42 in davčno zastopanje – 9/I/erar
Pravica do odbitka vstopnega DDV – 2/I/erar
Pravica do odbitka vstopnega DDV je odvisna od namena nakupa blaga ali storitev – 38-39/I-II/pod
Pravni in davčni vidiki prenosa sredstev v upravljanju iz javnega
podjetja na lokalno skupnost (Boris Jagodič) – 21II–V/pril
Problematika izvajanja 29. člena pravilnika – pravilo dejanske
rabe in uživanja – 33/I/erar
Prodaja električne energije in obračunavanje DDV – 13/II/erar
Prodaja stanovanjskih objektov neposredno investitorju in uporaba nižje stopnje DDV – 49-50/I/erar
Status pretežnega izvoznika in pripojitev – 35/II/erar
Statusno preoblikovanje podjetnika in odbitek DDV – 35/I-II/erar
Storitve gradnje poslovne stavbe in odbitek DDV – 20/I/erar
Še vedno lahko uveljavite vračilo plačanega DDV v tujini –
26/I-II/pod
Šolska prehrana in oprostitev DDV – 45/I/erar
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Trgovanje s premičninami in nepremičninami – opravljanje dejavnosti fizične osebe – 9/III-IV/erar
Vprašanja vezana na nepremičnino – 33/I/erar
ZDDV-1 s komentarjem (Boštjan Petauer) – 11/32-33/prik

davek na motorna vozila
Obdavčitev prenosa novega motornega vozila v Slovenijo z DDV
in DMV – 9/I-II/erar
Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo
kot tovorna vozila – 40-41/II–IV/erar
Rok za uveljavljanje vračila DMV – 35/II-III/erar
Starodobna vozila in DMV – 45/I-II/erar

davek od dohodkov pravnih oseb
Davčna obravnava daril z logotipom, ki jih zavezanci delijo na
sejmih ali otvoritvah – 24-25/II-III/erar
Davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete v Sloveniji
– dodatno pojasnilo – 33/II/erar
Davčna obravnava statusnih sprememb pri zadrugah po
ZDDPO-2 – 13/III/erar
Davčna obravnava statusnih sprememb pri zavodih – 13/IIIIV/erar
Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 – 9/II/erar
Davčno priznan odhodek – vračilo glavnice in obresti –
2/I-II/erar
Davčno priznavanje odhodkov za obresti od posojila za nakup
deleža v odvisni družbi in 26. člen ZDDPO-2 – 4/I-II/erar
Izravnalne rezervacije za kreditna zavarovanja in rezervacije za
jedrske nevarnosti, poplavo in potres pri obračunu DDPO za
leto 2007 za zavarovalnice – 24-25/II-III/erar
Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev – 6-7/I/erar
Na optimizacijo davčne bilance za leto 2008 mislite že danes –
42/I-II/pod
Neodbitni DDV kot davčno priznani odhodek – 29-30/IV/erar
Novela ZDDPO-2B – 35/III/erar
Novosti davčnega obračuna pravnih oseb za leto 2007 –
10/I-II/pod
Obračunavanje obresti pri sistemu cash pool – 11/I-II/erar
Obravnava prihodkov od zamudnih obresti od neupravičeno
odmerjenega davka – 18/II/erar
Olajšava za investicije pri prodaji in povratnem odkupu (»sale
and lease back«) – 29-30/III/erar
Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti – 49-50/I-II/erar
Pojasnilo o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb – 45/II/erar
Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo podjetja v postopku redne likvidacije – 27/II/erar
Poslovna enota nerezidenta v Sloveniji – 22/I–IV/erar
Prikrito izplačilo dobička in obdavčenje z davčnim odtegljajem
ter obresti med povezanimi osebami – 47/I-III/erar
Razlaga Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti – 11/II-III/erar
Razmejevanje pridobitne od nepridobitne dejavnosti in njena
obdavčitev – 12/I-II/pod
Uvedba olajšav za investicije – 35/III-IV/erar
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb – novela ZDDPO-2B – 33/I-II/erar
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb – pojasnilo oz. definicija hibridnega in električnega
pogona vozila – 37/II-III/erar
ZDDPO-2 s komentarjem (Boštjan Petauer) – 24-25/40-41/prik
ZDDPO-2A – 27/III-IV/erar

davki
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glej tudi davek na dediščine in darila, davek na dodano vrednost (DDV), davek na motorna vozila, davek od dohodka
pravnih oseb in dohodnina
Ali ste vedeli, da ste lahko del verige davčnih utaj tudi vi?
(Mojca Kunšek) – 13/VI–VIII/pril
Borzni turbo problem (Robert Kleindienst) – 34/36/č
Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov (Irena
Vovk) – 22/24/mo
Davčne olajšave za RR so prenizke in preozke (Katarina Krapež)
– 22/27/por
Davčno pravo (Jernej Podlipnik) – 2/32-33/prik
DDV skozi nekatera temeljna načela davčnega prava (Andrej Ferlinc) – 13/II–V/pril
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FinD (Boštjan Koritnik) – 5/40/prik
Investiranje tveganega kapitala je lahko tudi davčno zanimivo –
35/11-12/č
Izpis osebnih podatkov iz davčnega registra (Katarina Krapež) –
48/28/mo
Izvajanje storitev državljanov EU – 37/I-II/erar
Kratkotrajne zaposlitve nerezidentov v Sloveniji – 43/I–IV/erar
Menedžer za pet milijard evrov (Robert Kleindienst) – 37/36/č
Nasveti za obdarovanje v EU (Katarina Krapež) – 23/40/prik
(Ne)aktivna energetska vest države (Boštjan Koritnik) – 8/31/por
Nekaj kazenskopravnih vidikov davčnega vrtiljaka (Andrej Ferlinc)
– 35/VI–VIII/pril
Novejša sodna praksa Sodišča ES na področju davkov za fizične osebe (Maja Brkan) – 12/40–42/č
Obdavčitev dobitkov iger na srečo po novem – 16-17/I-II/pod
Obdavčitev posla iz drugega odstavka 48. člena SPZ (Irena
Polak Remškar) – 10/12–14/č
Obdavčitev prejemkov dijakov in študentov – 28/I-II/pod
Obdavčitev prenosov premoženja podjetnika ob prenehanju
opravljanja dejavnosti – 36/I-II/pod
Obdavčitev regresa in novosti pri koriščenju letnega dopusta –
19/I-II/pod
Obračun davčnih odtegljajev odslej le še individualen in elektronsko posredovan – 21/I-II/pod
Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Davčna
uprava RS) – 26/20/vo
Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Zdravko
Maček) – 29-30/27-28/vo
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka
in premoženja v razmerju med Republiko Slovenijo in Kosovom – 45/IV/erar
Obvestilo zavezancem ob pridobitvi – nakupu oz. prejemu nepremičnine – 15/IV/erar
Odpoved avtorskemu honorarju (Davčna uprava RS) – 26/20/vo
Odslej bodo obdavčeni tudi finančni instrumenti (Mojca Kunšek)
– 27/10–12/č
Osebni podatki za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (Katarina Krapež) – 31-32/30/mo
Pet najbolj problematičnih izplačil (Jernej Podlipnik) – 5/31/prik
Poslovna enota nerezidenta v Sloveniji – 22/I–IV/erar
Pravni in davčni vidiki prenosa sredstev v upravljanju iz javnega
podjetja na lokalno skupnost (Boris Jagodič) – 21II–V/pril
Prikrita izplačila dobička (Simona Toplak) – 13/29/por
Različni vidiki obdavčitve fizične osebe pri prodaji nepremičnine
– 23/I-II/pod
S spremembo davčne zakonodaje do nove splošne in investicijske olajšave – 31-32/I-II/pod
Sindikati pozdravljajo plačno reformo (Katarina Krapež) –
24-25/34/por
Sumljivi kapital naj ostane zunaj (Peter Merc) – 48/11–13/č
Težave, povezane z davki za podjetja – novejša sodna praksa
Sodišča ES (Nana Šumarada) – 12/45–47/č
V (pre)tesnem davčnem primežu (Katarina Krapež) –
35/29-30/por
Za izplačila povračil stroškov v zvezi z delom je treba izpolnjevati
tudi zahtevane pogoje – 34/I-II/pod

dedno pravo
Dedovanje zaščitene kmetije – določitev prevzemnika –
29-30/35-36/sp
Izjava o odstopu dednega deleža pred izdajo sklepa o dedovanju – 22/25/sp
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in odpoved dediščini
(Brina Felc) – 44/13-14/č
Nekaj aktualnih vprašanj dednega prava (Jan Jeram) –
43/19-20/por
O problematiki osebnega stečaja in stečaja zapuščine (Jorg Sladič) – 26/II–VIII/pril
Osebe, relativno nesposobne biti priča pri ustni oporoki –
8/24/sp
Paragraf: Bodo notarji delili zapuščino? (Alenka Leskovic) –
4/35/č
Premoženjske pravice posmrtno spočetega otroka (Anita Goršek)
– 6-7/37-38/sp
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Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem (Katja Škrubej) – 45/32-33/prik
Spet prehitro in nedomišljeno? (Boštjan Koritnik) – 18/28-29/por
Vpogled v osebne podatke umrlega sina (Katarina Krapež) –
48/28/mo
Zunajzakonska skupnost – dedna pravica – 27/25-26/sp

delnice
glej vrednostni papirji

delovno pravo
glej tudi letni dopust, mobing, odpoved pogodbe o zaposlitvi,
pogodba o zaposlitvi in varstvo pri delu
Bolniški stalež za manj kot dan (Sodelavka PP) – 28/21/vo
Božičnica (Slavi Pirš) – 12/84-85/vo
Child Labour in a Globalized World (Katarina Krapež, Boštjan
Koritnik) – 43/32/prik
Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu –
49-50/III-IV/erar
Delavsko soupravljanje je daleč od želenega (Katarina Krapež) –
21/30-31/prik
Delo otrok, mlajših od 15 let (Brigita Rajšter Vranović) –
27/18–21/č
Delovnopravni priročnik s sodno prakso (Nataša Belopavlovič) –
43/32-33/prik
Določanje odpravnine (Nataša Belopavlovič) – 2/22/vo
European Labour Law (Irena Vovk) – 24-25/40/prik
Evidence opravljenih ur delavcev (Katarina Krapež) – 34/29/mo
Izobraževanje v interesu delodajalca in boniteta (Boštjan Petauer)
– 5/23/vo
Hočemo plače! Za kaj pa? (Jure Mikuž) – 11/36/č
Kako pomembna je izobrazba tujca za zaposlitev v Sloveniji?
(Mateja Golja) – 16-17/21–23/č
Kako ravnati z delovnimi knjižicami po 1. januarju 2009? (Darija
Perše Zoretič) – 49-50/16/č
Kdo je streljal v koleno detektivske dejavnosti? (Bećir Kečanović)
– 18/10-11/č
Kolektivne delavske pravice na skupnem trgu Unije (Matej
Avbelj) – 1/28-29/sp
Kratkotrajne zaposlitve nerezidentov v Sloveniji – 43/I–IV/erar
Kratkotrajno delo (Brigita Rajšter Vranović) – 40-41/24-25/č
Med prožnostjo in varnostjo (Irena Vovk) – 5/34/por
Nadurno delo in postopno zviševanje starosti (Nataša Belopavlovič) – 21/21/vo
Nadzorovanje zasebne elektronske pošte s strani delodajalca
(Irena Vovk) – 21/26/mo
Nekaj spornih vidikov novega plačnega sistema (Nejc Zemljak) –
42/II–VII/pril
Neplačilo socialnih prispevkov (sodelavka PP) – 40-41/28-29/vo
Nove plače in nov plačni sistem v javnem sektorju (Mojca Kunšek) – 26/6-7/č
Oblikovanje nacionalnega delovnega prava v okolju EU (Luka
Tičar) – 27/28-29/sp
Obračunavanje pedagoških ur (Mira Smolej Mazovec) –
31-32/27-28/vo
Odstop od konkurenčne klavzule – 8/II-III/pod
Odškodninska odgovornost delodajalca – nedopustnost ravnanja
– 4/26–28/sp
Podatki o psihofizičnem stanju delavca na delovnem mestu v
času nezgode pri delu (Katarina Krapež) – 33/27/mo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas in domneva sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas (Nataša Belopavlovič)
– 10/22-23/vo
Pogodbena kazen (Mojca Toš Zajšek) – 12/84/vo
Pojasnilo v zvezi z izplačili povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo – po 1. avgustu 2008 – 33/III-IV/erar
Poklicna rehabilitacija in pravica delavca do regresa (Nataša
Belopavlovič) – 44/19-20/vo
Pomen prakse Sodišča ES glede prepovedi diskriminacije na
področju dela in socialne varnosti (Barbara Kresal) –
12/78–80/č
Pravica do zaposlitve v državah članicah EU (Janez Urbas) –
12/69–71/č
Priporočilo pooblaščenega zdravnika delodajalcu (sodelavka PP)
– 1/22/vo

D

Procesni ugovor pobota v individualnih delovnih sporih (Tanja
Pirnat) – 46/13–15/č
Sistemizacija in sklepanje pogodb o zaposlitvi za vrsto del po
noveli ZDR-A (Nina Globočnik) – 2/19–21/č
Smer: poenostavitev prava (Boštjan Koritnik) – 21/28-29/por
Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče (Nataša
Belopavlovič) – 4/25/vo
Sprememba delodajalca – prehod delavca od enega k drugemu
delodajalcu (Nataša Belopavlovič) – 29-30/27/vo
Sprememba priimka zaposlenega v evidencah delodajalca (Irena
Vovk) – 24-25/28/mo
Spremembe ZDR (1) (Miha Šercer) – 1/20–22/č
Spremembe ZDR (2) (Miha Šercer) – 2/17-18/č
Spremembe ZDR (3) (Miha Šercer) – 4/22–24/č
Starost pri zaposlovanju (Irena Vovk) – 23/23/mo
Stvarna pristojnost – odpoklic člana uprave – 26/21–23/sp
Stvarna pristojnost za spore z elementi delovnega in korporacijskega prava –10/II-III/pod
Še vedno so najbolj problematična delovna razmerja (Tatjana
Strojan) – 22/14-15/č
The Changing Law of the Employment Relationship – Comparative Analyses in the European Context (Irena Vovk) –
16-17/32/prik
The Legal Regulation of Pregnancy and Parenting in the Labour
Market (Katarina Krapež) – 48/32/prik
Upoštevanje verskih praznikov v dobi globalizacije (Mitja Novak)
– 33/20-21/č
Ureditev instituta poskusnega dela v ZDR-A (Tanja Bohl Ulčar,
Ana Čeh) – 3/19–21/č
Utemeljenost odpovednega razloga – 5/II/pod
Varstvo delavskih predstavnikov v primeru spremembe delodajalca (sodelavka PP) – 15/25/vo
Višina povračila stroška prehrane (Slavi Pirš) – 48/23/vo
Vpliv novele ZDR-A na delovna razmerja (Zoran Skubic) –
42/21-22/por
Vpogled v podatke o dolgovih zaposlenih (Irena Vovk) –
28/23/mo
Vse večji pomen prava EU (Nataša Belopavlovič) – 22/28/por
Za izplačila povračil stroškov v zvezi z delom je treba izpolnjevati
tudi zahtevane pogoje – 34/I-II/pod
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (Luka Tičar) –
38-39/36-37/prik
Zakon o delovnih razmerjih v knjižnih izdajah (Brigita Rajšter Vranović) – 35/32-33/prik
Zakonodaja ni bila tako toga (Luka Tičar) – 10/31/por
Zaposlitev upokojenca (Nataša Belopavlovič) – 27/23-24/vo
Zaposlovanje na črno – kaznivo dejanje in prekršek (sodelavka
PP) – 45/21/vo
ZDR-A in (spolno) nadlegovanje na delovnem mestu (Nataša
Barlič) – 5/20–22/č

delovna razmerja
glej delovno pravo

demokracija
glej pravna država

denacionalizacija
Nezmožnost deklaratorne vknjižbe lastninske pravice na podlagi
pravnomočne odločbe o denacionalizaciji (Jorg Sladič) –
34/15/č

detektivska dejavnost
Kdo je streljal v koleno detektivske dejavnosti? (Bećir Kečanović)
– 18/10-11/č
Ravnanje detektiva v nasprotju z zakonom in s poklicno dolžnostjo varovanja zasebnosti (Mojca Beliš) – 6-7/35/mo

diplomacija
Diplomatic Law – Commentary on the Vienna Convention on
Diplomatic Relations (Irena Vovk) – 21/32/prik
Protizakoniti posegi v vizumske postopke – kršitev samostojnosti
odločanja (Peter Golob) – 21/10–12/č

diskriminacija
glej človekove pravice
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Dnevi slovenskih pravnikov 2008
Aktualna vprašanja javnih naročil in javnih koncesij (Nika Hudej)
– 42/20/por
Izvršba – med učinkovitostjo in varstvom pravic (Zoran Skubic) –
42/19-20/por
Konkurenčno pravo (Nika Hudej) – 43/18/por
Materialno procesno vodstvo in (ali) skrbnost strank in odvetnikov (Zoran Skubic) – 43/20/por
Mednarodno sodno sodelovanje (Jernej Podlipnik) – 43/17/por
Nekaj aktualnih vprašanj dednega prava (Jan Jeram) –
43/19-20/por
Nove tendence v razvoju obligacijskega prava (Jan Jeram) –
42/22/por
Pozor! Nadzor! (Nika Hudej) – 43/20-21/por
Priznanja in nagrade za leto 2008 – 40-41/6-7/por
Spreminjanje upravnega postopka (Jernej Podlipnik) –
42/22-23/por
Umestitev slovenske kazenske zakonodaje v mednarodnem prostoru (Zoran Skubic) – 43/17-18/por
Ustavna reforma (ustavnega) sodstva (Jan Jeram) – 43/19/por
Vladavina prava (Jan Jeram) – 42/20-21/por
Vpliv novele ZDR-A na delovna razmerja (Zoran Skubic) –
42/21-22/por
Z demagogijo nad pravo in ljudstvo (Boštjan Koritnik) –
42/23-24/por
ZGD-1 – Aktualna problematika in nadaljnje uskaljevanje z EU
(Jernej Podlipnik) – 42/18-19/por

dobrodelnost
Človek človeku človek (Boštjan Koritnik) – 15/40/prik
Družbena odgovornost slovenskega gospodarstva (Katarina Krapež) – 38-39/38/por
Nasveti za obdarovanje v EU (Katarina Krapež) – 23/40/prik
Vrednote na odru življenja (Marko Pavliha) – 49-50/40-41/prik

dohodnina
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Brez davčnih sprememb pri nas ne gre – 8/I-II/pod
Brezplačna pridobitev delnic Nove KBM iz naslova spodbude za
dolgoročno imetništvo – 37/III-IV/erar
Čas pridobitve investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih
kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v
procesu lastninskega preoblikovanja podjetij – 45/II–III/erar
Davčna obravnava dohodkov izvedencev in tolmačev, ki sodelujejo v sodnih postopkih – 27/IV/erar
Davčna obravnava dohodkov sodnih izvedencev – 47/III–IV/erar
Davčna obravnava dohodkov vzajemnih skladov denarnega trga
– 11/III-IV/erar
Davčna obravnava izplačil zaposlenim ob novem letu –
49-50/III-IV/erar
Davčna obravnava napotenih delavcev in uporaba mednarodnih
pogodb – 15/I–III/erar
Davčna obravnava obresti na denarne depozite, dosežene pri
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali v državi
članici EU – 18/II-III/erar
Davčna obravnava odškodnin po Zakonu o dohodnini –
6-7/I–III/erar
Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja –
40-41/IV/erar
Davčna obravnava pogodbenih kazni – 24-25/III-IV/erar
Davčna obravnava povračil stroškov volilne kampanje –
6-7/III-IV/erar
Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora –
40-41/IV/erar
Davčna obravnava prodaje opcij – 11/IV/erar
Davčna obravnava stroška za nakup vinjete – 29-30/IV/erar
Davčna osnova od dobička iz kapitala – 2/IV/erar
Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika – 33/III/erar
Do konca leta lahko davčno optimizirate tudi obresti –
46/I-II/pod
Dobiček iz kapitala pri zamenjavi kapitala (vrednostnih papirjev)
ob prevzemu gospodarske družbe – 15/III/erar
Dohodek iz tujine in informativni izračun – 18/III-IV/erar
Določitev vrednosti kapitala, pridobljenega pred uvedbo evra –
13/IV/erar
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Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z
dohodki iz tujine – 2/III/erar
Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini – 4/II-III/erar
Informativni izračuni bodo letos v večini primerov nadomestili klasične dohodninske odločbe – 14/I-II/pod
Izpolnjevanje podatkov v obračunu davčnega odtegljaja – REK-2
pri izplačilu dohodka poklicnemu športniku – 35/IV/erar
Krovni skladi omogočajo odloženo davčno obravnavo vlagateljev
– 48/I-II/pod
Mnenje glede obdavčitve fizične osebe – nerezidenta –
4/III-IV/erar
Nove splošne olajšave po ZDoh-2A in dohodek za študentsko
delo – 11/IV/erar
Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007
– 3/I-II/pod
Obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem –
1/I-II/pod
Obdavčitev nagrade (Davčna uprava RS) – 16-17/23/vo
Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E – 2/III-IV/erar
Obdavčitev »prehoda« med vzajemnimi skladi istega upravljavca
(Davčna uprava RS) – 19/22/vo
Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v
zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006
in nadaljnja odmerna leta – 9/II-III/erar
Obvestilo o spremembi Stanovanjskega zakona – črtanje četrte
alineje 92. člena – 33/II/erar
Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Republiki Sloveniji –
49-50/III/erar
Odpoved pogodbe o finančnem najemu ter s tem povezana oblika dohodka ter davčna osnova za fizično osebo –
13/IV/erar
Olajšava za vzdrževanega družinskega člana (Davčna uprava RS)
– 3/23/vo
Pojasnilo v zvezi z izplačili povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo – po 1. avgustu 2008 – 33/III-IV/erar
Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za
vzdrževane družinske člane za leto 2008 – 45/IV/erar
Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika – 33/II-III/erar
Prihaja čas oddaje napovedi kapitalskih dobičkov – 5/I-II/pod
Prodaja prednostne pravice do nakupa novih delnic –
24-25/IV/erar
Študentska olajšava in normirani stroški (Davčna uprava RS) –
34/26/vo
Trgovanje s premičninami in nepremičninami – opravljanje dejavnosti fizične osebe – 9/III-IV/erar
Ugovor informativnemu izračunu (Davčna uprava RS) –
16-17/23/vo
Uvedba posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike – 35/IV/erar
Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2008 –
37/III/erar
Vprašanje glede obračuna prispevkov pri izplačilu povračila
namesto odpovednega roka po 94. členu ZDR – 33/IV/erar
Vrednost kapitala ob pridobitvi po ZDoh-2 – 20/I–IV/erar

dokazno pravo
A Philosophy of Evidence Law: Justice in the Search for Truth
(Katarina Krapež) – 33/32/prik
Dokazni standardi – žalostno neurejeno področje? (Janko Marinko) – 23/II–VIII/pril
e-Discovery: Current Trends and Cases (Katarina Krapež) –
27/32/prik
Elektronski dokazi – pasti in priložnosti (Liljana Selinšek) –
27/12–15/č
Izračun kontrolne vsote datoteke pomeni v ZDA preiskavo (Matej
Kovačič) – 47/27-28/sp
Kazenskopravni sistem na prelomnici (Katarina Krapež) –
46/29/por
Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D) (Aleš Galič) –
22/II–VIII/pril
Prekluzija pri navajanju dejstev in dokazov – ugovor zastaranja –
37/27-28/sp
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Sodišče upoštevalo visoke stroške pridobivanja elektronskih
dokazov (Katarina Krapež) – 22/26/sp

doktorati
Delavsko soupravljanje je daleč od želenega (Katarina Krapež) –
21/30-31/prik
Dokaznopravni in organizacijski vidiki glavne obravnave v kazenskem postopku (Saša Kmet) – 31-32/39/prik
Doktorat iz družinske mediacije (Bojan Kukec) – 9/31/prik
Javno naročanje pod drobnogledom (Katarina Krapež) –
19/31/prik
Presežen mit o ustavnem sodišču (Luka Tičar) – 11/31/prik
Zabrisane meje zasebnosti (Katarina Krapež) – 18/30-31/prik

doping

D–E

Javnost ponudbe (Aleksander Petrovčič) – 2/25–27/sp
Naročniki kot varuhi poslovnih skrivnosti? (Dejan Jasnič) –
3/13-14/odm
(Ne)zakonito ravnanje javnih naročnikov pri oddaji storitev s
Seznama B? (Jernej Mlinarič, Mateja Dren) – 43/13-14/č
Omejitev aktivne legitimacije pri vpogledu v ponudbo izbranega
ponudnika (Maja Potočnik, Mateja Dren) – 15/17-18/č
Pravni status Državne revizijske komisije (Petra Ferk) –
12/63–65/č
Še o javnosti ponudbe (Aleksander Petrovčič) – 4/15/odm

Državni svet Republike Slovenije
Nepoklicna poslanska imuniteta (Ivan Kristan) – 11/6–8/č
Pravica Državnega sveta organizirati in voditi referendumsko
kampanjo – 43/23/sp

glej šport

Državni zbor Republike Slovenije
dosmrtni zapor
glej kaznovalno pravo

društva
glej tudi Pravniško društvo Ljubljana, Pravniško društvo Maribor,
Slovensko sodniško društvo in Zveza društev pravnikov Slovenije
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo (Nina Betetto) –
44/28-29/por
Korporacijski pravnik: nove naloge, nove poti (Boštjan Koritnik) –
47/30/por
Lizbonska pogodba na Irskem (Petra Ferk) – 11/34/por
Narodni manjšini v Sloveniji: ustavnopravni pomislek proti
10. členu ZDru-1 (Andraž Teršek) – 2/9–11/č
Novo vodstvo Zveze (Dean Zagorac) – 21/34/por
Objava članov društva na spletu (Irena Vovk) – 9/27/mo
Polno leto za SDEP (Petra Ferk) – 12/90/por
Premalo odgovorov na težnje ljudi (Petra Ferk) – 43/34/por
Sodno varstvo zoper odločitve društev (Jaka Slokan) – 2/11-12/č
Širše sodno varstvo od ustavno zahtevanega – 42/25/sp
Ustanovljena sekcija korporacijskih pravnikov (Dejan Jasnič, Nina
Kuščer Cankar) – 37/31/por
Ustavni pravniki o institutu poziva Računskega sodišča (Katarina
Krapež) – 20/29/por
V istem čolnu (Boštjan Koritnik) – 16-17/34/por
Za poseg moralne avtoritete (Irena Vovk) – 20/34/por
Zakonodaja ni bila tako toga (Luka Tičar) – 10/31/por

družinsko pravo
A Spouse’s Guide To Hiding Assets (Katarina Krapež) –
36/32/prik
Avtonomija v družinskem pravu de lege lata in de lege ferenda
(Nataša Barlič) – 31-32/II–VIII/pril
Divorce Mediation from the Inside Out: A Mindful Approach to
Divorce (Katarina Krapež) – 46/32/prik
Doktorat iz družinske mediacije (Bojan Kukec) – 9/31/prik
Institut prepustitve stanovanja v skupni uporabi v ZPND (Igor
Vuksanović) – 44/6-7/č
Mednarodna ugrabitev otroka (Brina Felc) – 46/23-24/sp
Nedovoljena diskriminacija istospolno usmerjenih pri posvojitvah
(Kristina Božič) – 9/30/sp
Položaj otrok pri družinski mediaciji (Simona Toplak) –
16-17/29/por
Pravica istospolnega partnerja do vdovske pokojnine (Matej
Avbelj) – 14/26-27/sp
Predhodno vprašanje – izpodbijanje očetovstva – 13/26/sp
Preživninska obveznost staršev – 1/23/sp
Prodaja skupnega premoženja (Ana Vlahek) – 2/21-22/vo
Spori iz razmerja med starši in otroki – poročilo CSD –
6-7/29–32/sp
Utrditev pravic zakoncev državljanov Unije, ki prihajajo iz tretjih
držav (Maja Smrkolj) – 31-32/31-32/sp
Vloga centrov za socialno delo v sporih o varstvu in vzgoji otrok
– 31-32/29–31/sp
Vzgoja in varstvo otroka – izvedenec – 16-17/24–26/sp
Zunajzakonska skupnost – dedna pravica – 27/25-26/sp

Državna revizijska komisija
Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe v praksi Državne revizijske komisije (Mateja Dren, Maja Potočnik) – 44/9–11/č

Članstvo poslanca v nadzornem svetu medobčinskega javnega
sklada (Mojca Beliš) – 48/27/mo
Fantazma koalicijskega sporazuma (Tomaž Pavčnik) – 45/3/uv
Nepoklicna poslanska imuniteta (Ivan Kristan) – 11/6–8/č
Nezdružljivost funkcije poslanca s članstvom v nadzornem organu gospodarske družbe (Mojca Beliš) – 49-50/28/mo
Status parlamentarne stranke (Miro Cerar) – 40-41/11–13/č
Štiriodstotni prag za vstop v Državni zbor – 47/20/sp

E
ekonomija
glej tudi privatizacija
Anti-Dumping and Countervailing Action – Limits Imposed by
Economic and Legal Theory (Irena Vovk) – 1/31/prik
Bizi.si (Boštjan Koritnik) – 6-7/48
Borzni škandali in borzni »frajerji« (Robert Kleindienst) – 13/36/č
Borzni turbo problem (Robert Kleindienst) – 34/36/č
Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken (Boštjan
Koritnik) – 42/32/prik
Čakajoč na zeleno (Boštjan Koritnik) – 40-41/48/prik
Črno zlato, dražje od rumenega? (Jure Mikuž) – 28/36/č
Davčne olajšave za RR so prenizke in preozke (Katarina Krapež)
– 22/27/por
»Dober« in »slab« kapital (Robert Kleindienst) – 29-30/44/č
Dokapitalizacije slovenskih bank (Matej Tomažin) – 38-39/40/č
Družbena odgovornost slovenskega gospodarstva (Katarina Krapež) – 38-39/38/por
Etični vidik trgovanja na podlagi notranjih informacij (Sandi
Kodrič) – 21/3/uv
Gibanja v svetovni trgovini (Katarina Krapež) – 22/40/prik
Glave gor, recesija je tu (Jure Mikuž) – 44/36/č
Gospodarjenje v paradigmi informacijskih in prožnih tehnologij
(France Križanič) – 14/3/uv
Hočemo plače! Za kaj pa? (Jure Mikuž) – 11/36/č
llegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants (Katarina Krapež) – 34/32/prik
In flagranti: Pravosodje v času globalne krize (Hinko Jenull) –
46/35/č
In flagranti: Tajkunizacija prava (Hinko Jenull) – 22/35/č
In flagranti: Temeljni zakon borznih mešetarjev (Hinko Jenull) –
16-17/35/č
International Finance – Law and Regulation (Irena Vovk) –
20/32/prik
Javna družba tveganega kapitala (Jure Mikuž) – 40-41/44/č
Kaj in kje kupiti (Katarina Krapež) – 33/40/prik
Kako do sredstev kohezijske politike in drugih sredstev EU
(Peter Wostner) – 12/24-25/č
Kdaj dejansko ustvarimo borzno izgubo? (Robert Kleindienst) –
26/36/č
Kje je konec? (Matej Tomažin) – 42/36/č
Kje so meje globalizacije? (Jure Mikuž) – 18/36/č
Kodeksi upravljanja podjetij v EU (Laura Tjaša Štruc) –
12/43–45/č
Kriza pohlepa ali kriza lovcev? (Robert Kleindienst) – 43/36/č
Lexelerator (Katarina Krapež) – 20/40/prik
Luknje v zakonu (Matej Tomažin) – 27/36/č
Mednarodna finančna kriza in moralni hazard (Robert Kleindienst) – 5/36/č
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Menedžer za pet milijard evrov (Robert Kleindienst) – 37/36/č
Moč komuniciranja (Matej Tomažin) – 49-50/44/č
Nacionalni interes ali narodna sramota? (Jure Mikuž) – 47/36/č
Največja borzna tragedija (Robert Kleindienst) – 45/36/č
Neodvisen naložbeni nasvet, ki to ni (Robert Kleindienst) –
15/36/č
Nesmisel finančnega vedeževanja (Jure Mikuž) – 36/36/č
Nogomet in podjetništvo (Jure Mikuž) – 24-25/44/č
O prejemkih direktorjev ali zakaj direktorji ne stavkajo (Katja
Plauštajner) – 20/12/č
Objava goljufov na skupnem portalu trgovcev (Irena Vovk) –
22/24/mo
Osebne finance v šole, prosim! (Robert Kleindienst) – 19/36/č
Panika?!? (Jure Mikuž) – 4/36/č
Participativne prednostne delnice (Matej Tomažin) – 31-32/44/č
Podganje leto (Matej Tomažin) – 16-17/36/č
Politične igre v škodo gospodarskemu sodelovanju (Samo Hribar
Milič) – 34/3/uv
Poštni nabiralnik (Matej Tomažin) – 20/36/č
Praznih žepov iz igralnice kapitalizma (Jože Mencinger) –
47/3/uv
Predvolilni čas (Matej Tomažin) – 23/36/č
Prevare z bančnimi garancijami (Miran Jus) – 34/6–8/č
Prevzemna etika po slovensko (Jure Mikuž) – 21/36/č
Proračunsko pravo (Igor Šoltes) – 22/32-33/prik
Prihodnost je v inovativnih! (Jure Mikuž) – 9/36/č
Recesija (Jure Mikuž) – 14/36/č
Recesija tudi v Sloveniji? (Matej Tomažin) – 6-7/44/č
Research Handbook in International Economic Law (Irena Vovk)
– 11/32/prik
S spremembo davčne zakonodaje do nove splošne in investicijske olajšave – 31-32/I-II/pod
Sodna praksa Srednje in Vzhodne Evrope (Andrej Ekart) –
8/32-33/prik
Sodobno podjetništvo (Matjaž Ambrož) – 44/30/zap
Sumljivi kapital naj ostane zunaj (Peter Merc) – 48/11–13/č
Težave, povezane z davki za podjetja – novejša sodna praksa
Sodišča ES (Nana Šumarada) – 12/45–47/č
The Law and Economics of Contingent Protection in the WTO
(Irena Vovk) – 13/31/prik
The Phantom Capitalists – The Organization and Control of
Long-Firm Fraud (Irena Vovk) – 23/32/prik
»Ti nesposobni upravljavci!« (Robert Kleindienst) – 48/36/č
Upogljiv zakon (Matej Tomažin) – 35/36/č
V poslu naložbenih financ je zmagal kratkovidni marketing
(Robert Kleindienst) – 13/36/č
V (pre)tesnem davčnem primežu (Katarina Krapež) –
35/29-30/por
V svetu EU financiranja (Katarina Krapež) – 16-17/40/prik
Večja uspešnost kot dejstvo, oškodovanci kot možnost (Boštjan
Koritnik) – 23/30/por
Visoka gospodarska rast in hkrati čisto okolje? (Jure Mikuž) –
33/36/č
Z obrobja postave: Apologeti in estetika (Tomaž Pavčnik) –
47/35/č
Za povečanje varčevanja in konkurenčnosti (Marko Kranjec) –
31-32/3/uv
Zakaj že potrebujemo borzne analitike? (Robert Kleindienst) –
22/36/č
Zakon o zadrugah s komentarjem (Šime Ivanjko) –
48/32-33/prik
Zaupanje (Aleš Završnik) – 42/3/uv
Zbiranje podatkov o kupcih (Irena Vovk) – 23/24/mo

elektronsko poslovanje
glej informatika

energetika
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Energy Law in Europe: National, EU and International Law Regulation (Irena Vovk) – 3/31/prik
(Ne)aktivna energetska vest države (Boštjan Koritnik) – 8/31/por
Priključitev objekta na električno omrežje (Adrijana Viler Kovačič)
– 18/22/vo
Prodaja električne energije in obračunavanje DDV – 13/II/erar
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etika
Criminal Justice Ethics: Theory and Practice (Katarina Krapež) –
37/32/prik
Etični vidik trgovanja na podlagi notranjih informacij (Sandi
Kodrič) – 21/3/uv
Nezavezujoče: Stik z odvetnikovim etičnim in moralnim
(samo)razumevanjem (Andraž Teršek) – 21/35/č
Prevzemna etika po slovensko (Jure Mikuž) – 21/36/č

evro
Enotno območje plačil v evrih – SEPA (Mitja Širaj) – 5/6-7/č
Obrestna mera zamudnih obresti od evrskih zneskov za čas do
uveljavitve evra (Irena Hacin Kölner) – 6-7/11-12/č

Evropska unija
glej tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Evropski parlament, Evropski varuh človekovih pravic, Evropsko računsko
sodišče, Komisija Evropskih skupnosti, Lizbonska pogodba,
Schengen, Sodišče Evropskih skupnosti in Svet Evropske
unije
Ali je Feldbach res nedosegljiv? (Karmen Špilak) –
16-17/16–18/č
Brez prejudiciranja meja (Katarina Krapež) – 46/34/por
Civis europeus sum – pravice in dolžnosti evropskega državljanstva (Verica Trstenjak) – 12/9–12/č
Competition Cases from the European Union – The Ultimate
Guide to Leading Cases from all 27 Member States (Irena
Vovk) – 21/32/prik
Competition Policy in the European Union (Katarina Krapež) –
49-50/40/prik
Čas za nov pristop k evropski integraciji (Matej Avbelj) –
3/30-31/por
Čezmejne združitve v Sloveniji – zakonska rešitev in nekatere
dileme (Markus Bruckmüller) – 12/48–50/č
Debate Europe! (Boštjan Koritnik) – 4/40/prik
Direktiva EU o zdravstvenih storitvah (Eva Godina) – 19/17/č
Direktiva o kazenskopravnem varstvu okolja (Damijan Florjančič)
– 31-32/24-25/č
Dostop javnosti do dokumentov EU (Nataša Skubic) – 43/34/č
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – 48/26-27/sp
Državljanstvo Evropske Unije (Nataša Skubic) – 18/34/č
Dve leti .eu (Boštjan Koritnik) – 14/40/prik
Enako obravnavanje moških in žensk (I.) (Nataša Skubic) –
19/34/č
Enako obravnavanje moških in žensk (II.) (Nataša Skubic) –
20/34/č
Energy Law in Europe: National, EU and International Law Regulation (Irena Vovk) – 3/31/prik
Enotna obravnava prošenj za azil v EU (Gregor Maučec) –
44/II–VIII/pril
EU Agricultural Law (Irena Vovk) – 18/32/prik
EU Emissions Trading – Initiation, Decision-making and Implementation (Irena Vovk) – 20/32/prik
EU na poti k EKČP? (Matej Avbelj) – 46/28/por
Europe’s Global Role – External Policies of the European Union
(Irena Vovk) – 22/31/prik
European Community Law of Competition (Katarina Krapež) –
27/32/prik
European Labour Law (Irena Vovk) – 24-25/40/prik
Evropska misija za krepitev pravne države na Kosovu brez pravne podlage? (Maja Smrkolj) – 21/16-17/č
Evropska posvetovanja po slovensko (Katarina Krapež) –
49-50/48/prik
Evropska unija – otrokom (ne)prijazna skupnost (Ljubica Šalinger, Špela Isop) – 47/15–17/č
Evropski načrt C (Matej Avbelj) – 26/3/uv
Evropski nalog za prijetje in predajo (Nataša Skubic) – 35/34/č
Evropski parlament na televiziji (Katarina Krapež) – 38-39/44/prik
Evropski plačilni nalog v praksi od decembra 2008 (Alenka
Škrk) – 20/10-11/č
Finančni organi Evropske unije (Nataša Skubic) – 11/34/č
Gostovanje v mobilnih omrežjih (Katarina Krapež) –
31-32/48/prik
Guide to European Company Laws (Irena Vovk) – 22/31/prik
Impact Assessment in EU Lawmaking (Irena Vovk, Katarina Krapež) – 26/32/prik
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Institucionalne spremembe Unije po novi Lizbonski pogodbi (Ana
Vlahek) – 1/6–9/č
Izvajanje storitev državljanov EU – 37/I-II/erar
Izvajanje Uredbe 1408/71 z vidika pravic iz naslova starševskega
varstva in družinskih prejemkov (Irena Žagar) – 12/75–77/č
Izzivi jezikovne raznolikosti za EU (Matej Avbelj) – 38-39/16-17/č
Javne službe na ravni primarnih virov ES (Petra Ferk) –
36/9–11/č
Kako do sredstev kohezijske politike in drugih sredstev EU
(Peter Wostner) – 12/24-25/č
Kakovost zakonodaje – pogled Slovenije (Barbara Rous Svete) –
5/30/por
Kodeksi upravljanja podjetij v EU (Laura Tjaša Štruc) –
12/43–45/č
Kohezijska zmeda (Katarina Krapež) – 27/40/prik
Kolektivne delavske pravice na skupnem trgu Unije (Matej
Avbelj) – 1/28-29/sp
Konkurenca (Nataša Skubic) – 21/34/č
Konkurenca II. (Nataša Skubic) – 22/34/č
Konvencija o dostopu do uradnih dokumentov Sveta Evrope
(Nataša Pirc Musar) – 40-41/19–21/č
Listina EU o temeljnih pravicah in kazensko pravo (Marko
Bošnjak) – 5/II–VIII/pril
Lobiranje v EU (Katarina Krapež) – 29-30/48/prik
Manj bremen in stroškov (Boštjan Koritnik) – 24-25/42/por
Mednarodno sodno sodelovanje (Jernej Podlipnik) – 43/17/por
Minimalna harmonizacija in nekonkurenčnost garancije (Tina
Metelko) – 45/12–14/č
Mreža za evropsko okoljevarstveno zakonodajo (Adrijana Viler
Kovačič) – 26/30/por
Načelo prenosa pristojnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti
(Nataša Skubic) – 26/34/č
Načelo vzajemnega priznavanja kazenskih sodnih odločb (Matevž
Pezdirc) – 44/15–17/č
Nekatere težave čezmejnega sodelovanja (Breda Mulec) –
19/18-19/č
Nova direktiva o potrošniških kreditih (Miha Šlamberger) –
37/6–8/č
Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah (Mitja Širaj) –
4/13–15/č
O razmerju med stebri ali in dubio pro acquis communitaire
(Maja Smrkolj) – 23/28-29/sp
Obdavčitev prevoza blaga znotraj EU, povezanega z izvozom iz
EU – 18/I-II/erar
Oblikovanje nacionalnega delovnega prava v okolju EU (Luka
Tičar) – 27/28-29/sp
Obračun DDV za storitve med podjetji v EU (Davčna uprava RS)
– 47/18/vo
Obseg sodne kontrole ENPP (Katja Šugman Stubbs) –
20/V–VIII/pril
Od Lizbonske pogodbe do modernizacije konkurenčnega prava
(Maja Brkan) – 24-25/36-37/por
Od nacionalnega do evropskega sodstva (Marko Ilešič) –
15/6-7/č
Od tristebrne strukture do enotne pravne osebnosti EU (Nataša
Skubic) – 31-32/42/č
Okolje (Nataša Skubic) – 23/34/č
Okrepljeno sodelovanje (Nataša Skubic) – 36/34/č
Okvirni sklep o sodbah, izdanih v nenavzočnosti (Damijan Florjančič) – 5/15-16/č
Pogled pravnika na uporabo prava EU v Sloveniji (Rajko Knez) –
12/12–14/č
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (I.)
(Nataša Skubic) – 33/34/č
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (II.)
(Nataša Skubic) – 34/34/č
Pomembnejše razlike med Lizbonsko pogodbo in Pogodbo o
Ustavi za Evropo (Marko Kirn) – 24-25/7–9/č
Posredovanje osebnih podatkov tuji policiji v okviru EU (Boštjan
Koritnik) – 40-41/31/mo
Postopki uveljavljanja skupinskih interesov v Evropi (Rajko Knez)
– 47/31/por
Pravica do pokojnine – uveljavljanje na podlagi Uredbe 1408/71
in 574/72 (Nataša Belopavlovič) – 12/72–75/č
Pravica do zaposlitve v državah članicah EU (Janez Urbas) –
12/69–71/č
Pravica do zdravljenja v tujini – ureditev EU in praksa Sodišča
ES (Anže Erbežnik) – 12/80–82/č

E

Pravice letalskih potnikov v EU (Maja Lubarda) – 16-17/11-12/č
Pravo gospodarskih družb (Aljoša Dežman) – 42/32-33/prik
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah (Nataša Skubic) –
49-50/42/č
Predlog Direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju
čezmejnega zdravstvenega varstva (Eva Godina) –
29-30/19–21/č
Prednostne naloge Slovenije v evropskih zadevah (Marko Kirn) –
27/21-22/č
Presoja pripornega razloga – evropski nalog za prijetje in predajo – 40-41/30/sp
Pristojnosti Evropske unije (Nataša Skubic) – 24-25/42/č
Problem pravne neurejenosti izvajanja profiliranja posameznikov v
EU (Mojca Prelesnik) – 28/6–8/č
Prodajna pogodba v mednarodnem, evropskem in slovenskem
pravu (Damjan Možina) – 12/37–40/č
Prost pretok blaga (Nataša Skubic) – 13/34/č
Prost pretok kapitala (Nataša Skubic) – 16-17/34/č
Prost pretok oseb (Nataša Skubic) – 14/34/č
Prost pretok storitev (Nataša Skubic) – 15/34/č
Razburkano Jadransko morje (Patrick Vlačič) – 2/3/uv
Raziskave v EU (Boštjan Koritnik) – 10/40/prik
Različne ureditve hipoteke v EU in notranji trg hipotekarnih kreditov (Matjaž Tratnik) – 12/34–36/č
Reformiranje evropske kohezijske politike (Breda Mulec) –
34/16-17/č
Skupna varnostna in obrambna politika (Nataša Skubic) –
29-30/42/č
Skupna zunanja in varnostna politika (I.) (Nataša Skubic) –
27/34/č
Skupna zunanja in varnostna politika (II.) (Nataša Skubic) –
28/34/č
Skupni, enotni in notranji trg (Nataša Skubic) – 12/90/č
Slovenska sodišča in evropsko pravo v praksi (Alenka Škrk) –
21/6–8/č
Slovensko predsedovanje EU (Matej Accetto) – 28/3-4/uv
Slovensko predsedovanje Svetu EU – breme, izziv, priložnost?
(Janez Lenarčič) – 1/3/uv
Sodni federalizem Evropske unije (Ivan Kristan) – 19/32-33/prik
Sprememba pravne podlage Europola (Damjan Potparič) –
36/12–14/č
Statut evropske zasebne družbe (Danila Djokić) – 24-25/13-14/č
Še o pravici do zdravljenja v tujini (Eva Godina) – 18/11-12/odm
Še o zdravljenju v drugi državi članici EU − replika (Anže Erbežnik) – 21/13-14/odm
Širša vprašanja odnosov med pravnimi redi v EU (Matej Avbelj)
– 12/28–30/č
Študij v Evropi (Katarina Krapež) – 45/40/prik
Tekme nogometnih reprezentanc – kdo pije in kdo plača? (Uroš
Bogša) – 4/16-17/č
Tekmovanje pravnikov v Mariboru (Janja Hojnik) – 8/34/por
The Law of Payment Services in the EU – The EC Directive on
Payment Services in the Internal Market (Irena Vovk) –
22/31/prik
The Oxford Encyclopedia of European Community Law – Competition Law and Policy (Volume III) (Irena Vovk) –
13/31/prik
Uporaba evropskega naloga za prijetje in pridržanje – begosumnost – 26/23–25/sp
Uporaba predpisov pri odločanju v upravnem postopku (Adrijana
Viler Kovačič) – 1/14-15/č
Uresničevanje Bele knjige o športu EU in nekateri izzivi pravne
stroke (Tone Jagodic) – 8/19–21/č
Ustanavljanje evroregij in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (Simona Drenik) – 18/6–8/č
Ustavno sodišče RS ter evropski nalog za prijetje in predajo ali
»kdo se boji Virginije Woolf« (Anže Erbežnik) – 1/II–VII/pril
V svetu EU financiranja (Katarina Krapež) – 16-17/40/prik
Varovanje zdravja – opravičljivi razlogi za izjeme od prostega
pretoka blaga v ES (Nina Božičnik) – 43/6–8/č
Varstvo osebnih podatkov (Nataša Skubic) – 47/34/č
Varstvo potrošnikov (Nataša Skubic) – 40-41/42/č
Videokonferenčna zaslišanja za hitrejše in cenejše sodne postopke (Benjamin Lesjak) – 43/8–10/č
Vse večji pomen prava EU (Nataša Belopavlovič) – 22/28/por
Z novimi tehnologijami nad finančne goljufije (Andrej Ferlinc) –
43/30/por
Za večjo vključenost Romov (Katarina Krapež) – 37/34/por
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Zamenjava blaga z napako in nadomestilo za uporabo (Damjan
Možina) – 23/26–28/sp
Zlate delnice kot nedopustna omejitev prostega pretoka kapitala
– zadeva Volkswagen (Renata Zagradišnik) – 3/29-30/sp
Znak za okolje – okoljska marjetica (Adrijana Viler Kovačič) –
9/20-21/č

Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Evropski nadzornik za varstvo podatkov (Nataša Skubic) –
45/34/č

Spoštovanje norme (Matjaž Ambrož) – 40-41/38/zap
What is a Just Peace? (Katarina Krapež) – 37/32/prik
Za razpravo o družbotvornem pomenu ideoloških simbolov
(Andrej Kristan) – 10/18-19/odm
Za sodbo brez ideoloških simbolov (Albin Igličar) – 9/22/č
Žižkov resentiment (Benjamin Flander) – 29-30/21–23/č

finančno pravo
glej bančništvo, ekonomija, evro in vrednostni papirji

Francija
Evropski parlament
Evropski parlament na televiziji (Katarina Krapež) – 38-39/44/prik
O privilegijih in imunitetah poslancev Evropskega parlamenta
(Maja Smrkolj) – 43/28-29/sp

Evropski varuh človekovih pravic
Evropski varuh človekovih pravic (Nataša Skubic) – 9/34/č

Nedovoljena diskriminacija istospolno usmerjenih pri posvojitvah
(Kristina Božič) – 9/30/sp
Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejšo izvršbo (Vesna Rijavec)
– 12/31–33/č
The Changing Law of the Employment Relationship – Comparative Analyses in the European Context (Irena Vovk) –
16-17/32/prik

G

Evropsko računsko sodišče
Evropsko računsko sodišče (Nataša Skubic) – 10/34/č

Evropsko sodišče za človekove pravice
Dokončno zavrženje pritožb hrvaških varčevalcev LB (Dominika
Švarc) – 40-41/34-35/sp
Določnost v zakonu in sistemi za množični nadzor (Alenka
Jerše, Andreja Mrak) – 31-32/33–35/sp
Dvojno podčrtano: prepoved mučenja je absolutna (Dominika
Švarc) – 10/28/sp
Izvirnost, težave in omejitve Evropskega sodišča za človekove
pravice (Luzius Wildhaber) – 1/16-17/č
Med svobodo govora in pravico do zasebnosti na internetu (Jan
Jeram) – 49-50/30-31/sp
Mednarodna ugrabitev otroka (Brina Felc) – 46/23-24/sp
Medvojne (zunajsodne) likvidacije nacističnih kolaboracionistov
(Peter Pavlin) – 45/28-29/sp
Nedovoljena diskriminacija istospolno usmerjenih pri posvojitvah
(Kristina Božič) – 9/30/sp
Neodplačna zaplemba premoženja zasebnikov zaradi spremembe
državne meje po drugi svetovni vojni (Peter Pavlin) –
48/29-30/sp
Omejevanje verske svobode z namenom zaščite pravic in svoboščin drugih oseb (Dominika Švarc) – 44/27-28/sp
Osebna pravica do istovetnosti (Boštjan M. Zupančič) – 23/3/uv
Rubikon za usposabljanje – 13/29/por
Slovenija in Slovenci na ESČP (Katarina Krapež) – 47/34/por
Sodni pogrebi izginulih (Kristina Božič) – 27/30-31/sp
Svoboda izražanja v sodni praksi ESČP in slovenski ustavnosodni praksi (Matija Žgur) – 12/88-89/prik
Tudi vzorec DNK je del posameznikove zasebnosti (Alenka
Jerše) – 49-50/31-32/sp
V znamenju rdeče zvezde (Peter Pavlin) – 38-39/29-30/sp
Varstvo pravic na ESČP (Dejan Kokalj) – 10/30-31/por
Vzpon ali oslabitev ESČP? (Ciril Ribičič) – 4/18-19/č
Z obrobja postave: Volčja narava (Tomaž Pavčnik) – 42/35/č

F
fakulteta
Zbornik znanstvenih razprav 2008 (Jerca Kramberger Škerl) –
44/31–33/prik

federalizem
Sodni federalizem Evropske unije (Ivan Kristan) – 19/32-33/prik

filozofija prava
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Dworkin o človekovih pravicah, morali in pravu (Matej Avbelj) –
18/29-30/por
O Kafkovi pravni filozofiji (Tilen Štajnpihler) – 10/34/por
O pravnem presojanju (Tilen Štajnpihler) – 13/34/por
Poglavja iz filozofije in teorije prava (Matej Avbelj) –
29-30/40-41/prik
Pravo je »Proces« (Matjaž Ambrož) – 23/32-33/prik
Retribucija pri Kantu in Heglu ter v KZ-1 (Aleš Mercina) –
38-39/22-23/č

garancija
Minimalna harmonizacija in nekonkurenčnost garancije (Tina
Metelko) – 45/12–14/č
Odgovornost za pravne napake – rok za uveljavljanje jamčevalnih sankcij – 34/28–30/sp
Prevare z bančnimi garancijami (Miran Jus) – 34/6–8/č
Zamenjava blaga z napako in nadomestilo za uporabo (Damjan
Možina) – 23/26–28/sp

gasilci
Posredovanje podatkov o kandidatih gasilskih zvez (Irena Vovk)
– 21/26/mo

globe
Globa več odgovornim osebam (Hinko Jenull) – 34/25/vo
Plačilni nalog in nadomestitev prisilne izterjave globe s splošnokoristnim delom (Maja Pruša) – 31-32/20-21/odm
Plačilo polovice globe in zahteva za sodno varstvo (Hinko Jenull)
– 28/22/vo
Tujec in takojšnje plačilo globe (Hinko Jenull) – 31-32/27/vo

gospodarsko kazensko pravo
Gospodarska kazniva dejanja v predlogu KZ-1 (Liljana Selinšek)
– 4/19–21/č
Hologram na muhi (Boštjan Koritnik) – 46/30/por
Nekaj kazenskopravnih vidikov davčnega vrtiljaka (Andrej Ferlinc)
– 35/VI–VIII/pril
Predvidene spremembe ZOPOKD (Liljana Selinšek) – 15/19-20/č
Trgovanje z notranjimi informacijami (insider trading) (Luigi Varanelli) – 9/13–16/č

gospodarsko pravo
glej tudi ekonomija, insolvenčno pravo, konkurenčno pravo, prevzemi in vrednostni papirji
Actio pauliana – prekluzivni rok po drugem odstavku 394. člena
ZGD – 43/24-25/sp
Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken (Boštjan
Koritnik) – 42/32/prik
Čezmejne združitve v Sloveniji – zakonska rešitev in nekatere
dileme (Markus Bruckmüller) – 12/48–50/č
Delničar kot opazovalec na skupščini (Ursula Smuk) –
35/22-23/vo
Dolžnosti družbenikov in družbe v zvezi s spremembo lastništva
poslovnih deležev d. o. o. (Kristijan Anton Kontarščak) –
22/6–8/č
FinD (Boštjan Koritnik) – 5/40/prik
Glasovanja na nadzornem svetu (Peter Podgorelec) –33/24-25/vo
Gospodarsko statusno pravo (Aljoša Dežman) – 2/31/prik
Guide to European Company Laws (Irena Vovk) – 22/31/prik
Informacijske pravice družbenikov (Saša Prelič) – 6-7/39-40/prik
Izključitev manjšinskih delničarjev (Primož Kozina) – 13/11–13/č
Koncesijska politika kot predmet morebitne spremembe Zakona
o igrah na srečo (Dženeta Cizelj) – 28/9-10/č
Korporacijski pravnik: nove naloge, nove poti (Boštjan Koritnik) –
47/30/por
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Manj birokracije za več podjetništva (Boštjan Koritnik) –
5/29-30/por
Manj bremen in stroškov (Boštjan Koritnik) – 24-25/42/por
Mobilnost gospodarskih družb v sodni praksi Sodišča ES (Barbara Rajgelj) – 12/50–53/č
Napitnine: prihodek igralnic ali zaposlenih? (Dženeta Cizelj) –
38-39/11-12/č
Nekateri problemi pravne ureditve obrti (Andrej Friedl) –
35/8–10/č
Nova pravila za učinkovitejšo borzo (Andrej Šercer) – 23/6–9/č
Novosti, ki jih bo treba vključiti v letno poročilo za leto 2008
(Mojca Kunšek) – 46/7–9/č
O prejemkih direktorjev ali zakaj direktorji ne stavkajo (Katja
Plauštajner) – 20/12/č
O problematiki osebnega stečaja in stečaja zapuščine (Jorg Sladič) – 26/II–VIII/pril
Objava dnevnega reda skupščine (Peter Podgorelec) –
24-25/27/vo
Odgovornost gospodarskih družb do temeljnih človekovih pravic
(Jernej Letnar Černič) – 1/17–20/č
Odgovornost pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika za prekršek (Liljana Selinšek) – 28/21–22/vo
Odškodninska odgovornost poslovodje družbe – prevara –
20/23-24/sp
Odvetniška dejavnost ne sodi med gospodarske dejavnosti po
ZGD – 31-32/II-III/pod
Poskus razlage kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1 (Hinko
Jenull) – 45/II–VIII/pril
Poštni nabiralnik (Matej Tomažin) – 20/36/č
Pravo gospodarskih družb (Aljoša Dežman) – 42/32-33/prik
Prednostna pravica do novih osnovnih vložkov pri d. o. o. (Peter
Podgorelec) – 24-25/VI-VIII/pril
Preoblikovanje odvetnika v odvetniško družbo (Nina Plavšak) –
48/10-11/č
Prepoved kajenja (Nataša Belopavlovič) – 42/24/vo
Prikrita izplačila dobička (Simona Toplak) – 13/29/por
S spremembami ZGD-1 do večje transparentnosti poslovanja
(Mojca Kunšek) – 29-30/15–17/č
Sklic skupščine (Peter Podgorelec) – 43/22-23/vo
Skrbnost (skritih) menedžerjev – spregledana zaostritev (Uroš
Ilić) – 27/II–VIII/pril
Smer: poenostavitev prava (Boštjan Koritnik) – 21/28-29/por
Snemanje ob revizorskem pregledu (Katarina Krapež) –
29-30/34/mo
Statut evropske zasebne družbe (Danila Djokić) – 24-25/13-14/č
Strah viša standard vestnosti in poštenja (Boštjan Koritnik) –
26/30-31/por
Stvarna pristojnost za spore z elementi delovnega in korporacijskega prava –10/II-III/pod
Trgovanje z notranjimi informacijami (insider trading) (Luigi Varanelli) – 9/13–16/č
Umik točke dnevnega reda na skupščini (Peter Podgorelec) –
36/21/vo
Ustanovljena sekcija korporacijskih pravnikov (Dejan Jasnič, Nina
Kuščer Cankar) – 37/31/por
Večja uspešnost kot dejstvo, oškodovanci kot možnost (Boštjan
Koritnik) – 23/30/por
Vloga davčno-računovodskih svetovalcev in odvetnikov pri odkrivanju suma pranja denarja (Mojca Kunšek) – 24-25/II–V/pril
Vloga poslovodstva pri insolventnosti družbe (Mojca Kunšek) –
38-39/8–10/č
Vpliv krize (tudi) na pravo (Boštjan Koritnik) – 40-41/36/por
Zaznavanje obrazov na videoposnetkih (Katarina Krapež) –
37/29/mo
Zlate delnice kot nedopustna omejitev prostega pretoka kapitala
– zadeva Volkswagen (Renata Zagradišnik) – 3/29-30/sp
ZGD-1 – Aktualna problematika in nadaljnje uskaljevanje z EU
(Jernej Podlipnik) – 42/18-19/por

gospodarstvo
glej ekonomija

gradbeništvo
Gradbena pogodba – kdaj uporabiti klavzulo za določitev cene
»ključ v roke«? (Vesna Sodja) – 49-50/12-13/č

G–I

Izdaja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in
uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte (Mojca Beliš)
– 42/25/mo
Nepredvidljive fizične razmere gradnje po FIDIC (Konrad Plauštajner) – 3/VI–VIII/pril
Neskladne gradnje (Irena Polak Remškar) – 27/6–8/odm
Poenostavljeni postopki pri graditvi objektov (Adrijana Viler Kovačič) – 19/14-15/č
Priključitev objekta na električno omrežje (Adrijana Viler Kovačič)
– 18/22/vo
Storitve gradnje poslovne stavbe in odbitek DDV – 20/I/erar
Zakon o graditvi objektov (Janez Tekavc) – 36/32-33/prik
Zamuda roka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obstoječe naprave IPPC (Adrijana Viler Kovačič) – 27/8-9/č

Grčija
Zaradi ustavnega imena med Makedonijo in Grčijo še vedno vre
(Vasilka Sancin) – 46/15-16/č

Gruzija
Po Kosovu Gruzija: mednarodno pravo in igre moči (Dominika
Švarc) – 35/20/č
Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo (Vasilka Sancin) –
42/27-28/sp

H
hipoteka
Dokaz neobstoja oz. nedosegljivosti upnika (Miha Šlamberger) –
5/23/vo
Nelogičnost nevpisa spremembe terjatve, zavarovane s hipoteko
(Nadija Jablanšček Šuler) – 31-32/16/odm
Pojem in praktični pomen maksimalne hipoteke (Urška Krajšek)
– 5/10-11/č
Prenos hipoteke (Matjaž Tratnik) – 22/8–11/č
Različne ureditve hipoteke v EU in notranji trg hipotekarnih kreditov (Matjaž Tratnik) – 12/34–36/č

Hrvaška
Brez prejudiciranja meja (Katarina Krapež) – 46/34/por
Dokončno zavrženje pritožb hrvaških varčevalcev LB (Dominika
Švarc) – 40-41/34-35/sp
Izvajanje Nature 2000 na spornem (ob)mejnem območju (Polona
Eržen) – 33/18-19/č
Nerešena mejna vprašanja med Hrvaško in BiH (Anida Sarajlić)
– 36/19-20/č
Predlog novega hrvaškega ZKP (Hinko Jenull) – 49-50/3536/por
Razburkano Jadransko morje (Patrick Vlačič) – 2/3/uv
Reševanje spora o meji na morju (Ljubica Šalinger) –
6-7/16–19/č

humanitarno pravo
Humanitarian Intervention after Kosovo: Iraq, Darfur and the
Record of Global Civil Society (Katarina Krapež) –
47/32/prik
Odgovornost zasebnih vojaških podjetij za kršenje temeljnih človekovih pravic (Jernej Letnar Černič) – 45/18–20/č
The Handbook of International Humanitarian Law (Irena Vovk) –
20/32/prik
Vojaški priročnik in navodila za Slovensko vojsko – nuja, ne priboljšek (Vasilka Sancin, Dominika Švarc) – 5/17-18/č
Zaščita civilistov med mirovnimi operacijami (Dominika Švarc) –
49-50/24-25/č

I
igre na srečo
Koncesijska politika kot predmet morebitne spremembe Zakona
o igrah na srečo (Dženeta Cizelj) – 28/9-10/č
Napitnine: prihodek igralnic ali zaposlenih? (Dženeta Cizelj) –
38-39/11-12/č
Obdavčitev dobitkov iger na srečo po novem – 16-17/I-II/pod
Slovenija – popolnoma liberaliziran trg spletnega pokra (Dženeta
Cizelj) – 45/16-17/č
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imuniteta
glej Državni svet Republike Slovenije in Državni zbor Republike
Slovenije

in memoriam
Bogomir Sajovic (1925–2008) (Bojan Zabel) – 42/30/zap
Franc Miklavčič (1921–2008) (Jožef Rutar) – 31-32/38/zap

industrijska lastnina
Ali mednarodno patentno varstvo ovira razvoj držav? (Natali Gak)
– 6-7/23–25/č
Zavrnitev blagovne znamke – razlikovalni učinek tridimenzionalnega znaka – 10/26-27/sp

informacije javnega značaja
Danes dostop do informacij pomeni moč (Katarina Krapež) –
38-39/33-34/por
Konvencija o dostopu do uradnih dokumentov Sveta Evrope
(Nataša Pirc Musar) – 40-41/19–21/č

Informacijski pooblaščenec

12

Aktivna legitimacija Informacijskega pooblaščenca – 26/21/sp
Ali je internetni ponudnik dolžan razkriti osebne podatke uporabnika? (Irena Vovk) – 12/87/mo
Anonimen vprašalnik ne omogoča določljivosti posameznika
(Irena Vovk) – 3/27/mo
Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov (Irena
Vovk) – 22/24/mo
Dostop do podatkov o Zoisovih štipendistih (Irena Vovk) –
4/27/mo
Dostopnost plač v javnih podjetjih nadzornemu svetu (Katarina
Krapež) – 42/26/mo
Evidence opravljenih ur delavcev (Katarina Krapež) – 34/29/mo
Fotokopiranje osebnih dokumentov s strani pogodbenih partnerjev bank (Katarina Krapež) – 33/27/mo
Informacijski pooblaščenec (Katarina Krapež) – 48/40/prik
Izmenjava osebnih podatkov otrok med vrtcem in zdravstvenim
domom (Katarina Krapež) – 44/25/mo
Izpis osebnih podatkov iz davčnega registra (Katarina Krapež) –
48/28/mo
Izročanje izvidov in mnenj pacientom (Irena Vovk) – 2/23/mo
Kadrovska služba lahko vodi evidenco otrok (Irena Vovk) –
2/23/mo
Nadzorovanje zasebne elektronske pošte s strani delodajalca
(Irena Vovk) – 21/26/mo
Nagradne igre in davčna številka (Irena Vovk) – 9/27/mo
Navedba podatkov o kreditu (Irena Vovk) – 12/87/mo
Ne boli, dokler se ne zgodi nam (Nataša Pirc Musar) – 33/3/uv
Nepooblaščen vpogled v osebne podatke – posredovanje seznama imen kršiteljev (Katarina Krapež) – 49-50/29/mo
Neposredno trženje na podlagi državnih nejavnih evidenc (Katarina Krapež) – 46/22/mo
Neposredno trženje s pomočjo e-pošte (Irena Vovk) – 1/25/mo
Neprepričljiva odločba informacijske pooblaščenke (Boštjan
Pucelj) – 11/13-14/odm
Neznosna lahkost kršitev zasebnosti (Nataša Pirc Musar) –
9/6–8/č
Objava članov društva na spletu (Irena Vovk) – 9/27/mo
Objava fotografij zaposlenih v javnem zavodu na spletu (Irena
Vovk) – 3/27/mo
Objava goljufov na skupnem portalu trgovcev (Irena Vovk) –
22/24/mo
Objava posnetkov na internetu (Irena Vovk) – 14/25/mo
Objava sklepov občinskega sveta na spletu (Irena Vovk) –
19/26/mo
Objava telefonskih številk (Irena Vovk) – 16-17/25/mo
Objava zapisnikov sej sveta staršev na spletu (Irena Vovk) –
5/27/mo
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Irena Vovk) – 11/27/mo
Odvetnikovo pooblastilo (Katarina Krapež) – 38-39/27/mo
Osebni podatki o delu v zavetišču za zapuščene živali (Katarina
Krapež) – 44/25/mo
Osebni podatki za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (Katarina Krapež) – 31-32/30/mo
Paragraf: Poseg v človekove pravice (Alenka Leskovic) –
31-32/43/č
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Pisne izjave, s katerimi razpolaga zavarovalnica (Katarina Krapež)
– 36/23/mo
Podatek o višini izplačane škode (Irena Vovk) – 13/27/mo
Podatki o bolezni študenta za podaljšanje statusa (Katarina Krapež) – 36/23/mo
Podatki o delničarjih NKBM v časopisu (Irena Vovk) – 1/25/mo
Podatki o psihofizičnem stanju delavca na delovnem mestu v
času nezgode pri delu (Katarina Krapež) – 33/27/mo
Podatki o umrlih pacientih (Katarina Krapež) – 47/24/mo
Podatki o zdravnikih na spletu (Katarina Krapež) – 38-39/27/mo
Podatki o življenjskih razmerah pacientov (Katarina Krapež) –
35/27/mo
Ponujanje storitev po telefonu (Irena Vovk) – 16-17/25/mo
Posredovanje medicinske dokumentacije zavarovalnici (Boštjan
Koritnik) – 40-41/31/mo
Posredovanje osebnih podatkov preko ZPIZ tujemu nosilcu (Katarina Krapež) – 31-32/30/mo
Posredovanje osebnih podatkov tuji policiji v okviru EU (Boštjan
Koritnik) – 40-41/31/mo
Posredovanje podatkov o bančnem računu zaposlenega (Irena
Vovk) – 11/27/mo
Posredovanje podatkov o članih komisije za izvolitev visokošolskega učitelja (Irena Vovk) – 5/27/mo
Posredovanje podatkov o diagnozi zavarovalnicam (Irena Vovk) –
6-7/33/mo
Posredovanje podatkov o kandidatih gasilskih zvez (Irena Vovk)
– 21/26/mo
Posredovanje podatkov o klicih (Katarina Krapež) – 47/24/mo
Posredovanje podatkov o ovaditelju (Irena Vovk) – 20/24/mo
Posredovanje podatkov umrlih pacientov (Katarina Krapež) –
35/27/mo
Posredovanje psihološke dokumentacije sodišču (Irena Vovk) –
8/23/mo
Posredovanje strokovnih mnenj študentom v habilitacijskem
postopku (Irena Vovk) – 10/25/mo
Posredovanje zdravstvene dokumentacije novemu zdravniku
(Katarina Krapež) – 49-50/29/mo
Potrdilo o zaposlitvi ob sklepanju naročniškega razmerja (Irena
Vovk) – 20/24/mo
Predložitev pogodbe o zaposlitvi ZZZS (Irena Vovk) – 26/23/mo
Pridobitev osebnih podatkov s strani pogodbenega sodelavca
zavarovalnice (Irena Vovk) – 6-7/33/mo
Pridobivanje licence za zasebno varovanje (Irena Vovk) –
13/27/mo
Pridobivanje osebnih podatkov za vodenje upravnega postopka
(Irena Vovk) – 23/24/mo
Razpored kazenskih obravnav na spletu (Irena Vovk) – 8/23/mo
Rubež osebnega računalnika, ki vsebuje osebne podatke (Katarina Krapež) – 45/26/mo
Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta (Katarina Krapež) – 46/22/mo
Skeniranje podpisa v banki (Katarina Krapež) – 34/29/mo
Sledljivost obdelave osebnih podatkov (Irena Vovk) – 18/26/mo
Slovenski ladijski register na spletu (Irena Vovk) – 4/27/mo
Snemanje ob revizorskem pregledu (Katarina Krapež) –
29-30/34/mo
Sprememba priimka zaposlenega v evidencah delodajalca (Irena
Vovk) – 24-25/28/mo
Še o sklepu Ustavnega sodišča, št. U-I-237/07 z dne 12. junija
(Nataša Pirc Musar) – 28/22/odm
Ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča (Irena Vovk) –
27/25/mo
Ukrepanje inšpektorjev po prejetih prijavah in po uradni dolžnosti
(Irena Vovk) – 19/26/mo
Varstvo osebnih podatkov pri izdaji laboratorijskih izvidov (Katarina Krapež) – 45/26/mo
Videosnemanje sej občinskega sveta (Irena Vovk) – 18/26/mo
Vpis podatkov v športnovzgojni karton (Katarina Krapež) –
43/25/mo
Vpogled v osebne podatke umrlega sina (Katarina Krapež) –
48/28/mo
Vpogled v podatke o dolgovih zaposlenih (Irena Vovk) –
28/23/mo
Vstop v službeni računalnik (Irena Vovk) – 10/25/mo
Zaznavanje obrazov na videoposnetkih (Katarina Krapež) –
37/29/mo
Zbiranje osebnih podatkov v prošnji za lizing ali kredit (Katarina
Krapež) – 29-30/34/mo
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Zbiranje podatkov o kupcih (Irena Vovk) – 23/24/mo
Zdravstveno zavarovanje brezposelnega občana – podatki o premoženju (Irena Vovk) – 15/27/mo

informatika
Ad hoc: Kokošnjak (Vesna Bergant Rakočević) – 19/35/č
Ali je internetni ponudnik dolžan razkriti osebne podatke uporabnika? (Irena Vovk) – 12/87/mo
Alternativna orožja za varovanje ugleda in zasebnosti na spletu
(Katarina Krapež) – 24-25/35-36/por
Članstvo v SMS-klubih – poštena praksa sklepanja pogodb?
(Anita Goršek) – 15/13–15/č
Določnost v zakonu in sistemi za množični nadzor (Alenka
Jerše, Andreja Mrak) – 31-32/33–35/sp
Dve leti .eu (Boštjan Koritnik) – 14/40/prik
E-demokracija (Marko Pavliha) – 16-17/32-33/prik
e-Discovery: Current Trends and Cases (Katarina Krapež) –
27/32/prik
E-pravosodje – veliko dreves, brez gozda (Benjamin Lesjak) –
38-39/33/por
E-ugotavljanje istovetnosti stranke (Urad RS za preprečevanje
pranja denarja) – 3/22-23/vo
E-zdravje (Katarina Krapež) – 21/40/prik
Elektronski dokazi – pasti in priložnosti (Liljana Selinšek) –
27/12–15/č
Gospodarjenje v paradigmi informacijskih in prožnih tehnologij
(France Križanič) – 14/3/uv
Gostovanje v mobilnih omrežjih (Katarina Krapež) –
31-32/48/prik
IT za otroke (Katarina Krapež) – 26/40/prik
Komunicirajmo ceneje (Boštjan Koritnik) – 13/40/prik
Law and Society Approaches to Cyberspace (Irena Vovk) –
15/32/prik
Lexelerator (Katarina Krapež) – 20/40/prik
Med svobodo govora in pravico do zasebnosti na internetu (Jan
Jeram) – 49-50/30-31/sp
Nadzorovanje zasebne elektronske pošte s strani delodajalca
(Irena Vovk) – 21/26/mo
Nagrade Webby za odličnost na spletu (Katarina Krapež) –
20/31/por
Nakup enot vzajemnih skladov prek spleta pri posrednikih (Urad
RS za preprečevanje pranja denarja) – 15/25/vo
Nam v informacijski družbi primer Malone še zadostuje? (Boštjan
Makarovič) – 43/11-12/č
Nedokončana zgodba o hrambi podatkov (Mitja Podpečan) –
14/29-30/sp
Neposredno trženje s pomočjo e-pošte (Irena Vovk) – 1/25/mo
(Ne)zakonitost elektronske izvršbe (Janez Tekavc) – 47/V–VIII/pril
Objava članov društva na spletu (Irena Vovk) – 9/27/mo
Objava dnevnega reda skupščine (Peter Podgorelec) –
24-25/27/vo
Objava fotografij zaposlenih v javnem zavodu na spletu (Irena
Vovk) – 3/27/mo
Objava posnetkov na internetu (Irena Vovk) – 14/25/mo
Objava sklepov občinskega sveta na spletu (Irena Vovk) –
19/26/mo
Objava telefonskih številk (Irena Vovk) – 16-17/25/mo
Objava zapisnikov sej sveta staršev na spletu (Irena Vovk) –
5/27/mo
Podatki o zdravnikih na spletu (Katarina Krapež) – 38-39/27/mo
Ponujanje storitev po telefonu (Irena Vovk) – 16-17/25/mo
Posredovanje podatkov o klicih (Katarina Krapež) – 47/24/mo
Potrdilo o zaposlitvi ob sklepanju naročniškega razmerja (Irena
Vovk) – 20/24/mo
Pridite na Facebook (Anton Tomažič) – 14/31/prik
Razpored kazenskih obravnav na spletu (Irena Vovk) – 8/23/mo
Scene of the Cybercrime (Katarina Krapež) – 29-30/40/prik
Sindikati pozdravljajo plačno reformo (Katarina Krapež) –
24-25/34/por
Slovenija občutno zaostala pri razvoju storitev e-demokracije
(Katarina Krapež) – 15/30-31/por
Slovenija – popolnoma liberaliziran trg spletnega pokra (Dženeta
Cizelj) – 45/16-17/č
Sodišče upoštevalo visoke stroške pridobivanja elektronskih
dokazov (Katarina Krapež) – 22/26/sp
The Future of Internet – and How to Stop It (Aleš Završnik) –
49-50/39/prik

I

The Future of Reputation – Gossip, Rumor, and Privacy on the
Internet (Irena Vovk) – 5/31/prik
Uspešnost e-izvršbe na podlagi verodostojne listine (Nina Guzej)
– 47/II–IV/pril
Varstvo pravic intelektualne lastnine na spletu (Matej Avbelj) –
6-7/36-37/sp
Varstvo zaupnosti in integritete informacijskih sistemov (Mitja
Podpečan) – 11/29-30/sp
Velik mejnik (Irena Vovk) – 19/28/por
Videokonferenčna zaslišanja za hitrejše in cenejše sodne postopke (Benjamin Lesjak) – 43/8–10/č
Vrnitev v prejšnje stanje zaradi težav z računalnikom –
21/II-III/pod
Z e-pravosodjem do učinkovitejših sodišč (1.) (Katarina Krapež) –
22/29-30/por
Z e-pravosodjem do učinkovitejših sodišč (2.) (Katarina Krapež) –
23/31/por
Z novimi tehnologijami nad finančne goljufije (Andrej Ferlinc) –
43/30/por
Zamenjava ponudnika interneta (Benjamin Lesjak, Dejvi Kolar) –
11/23-24/vo
Zasebnost je mrtva (Aleš Završnik) – 37/3/uv

insolvenčno pravo
glej tudi osebni stečaj
Insolvenčno pravo Srednje in Vzhodne Evrope (Andrej Ekart) –
28/31-32/prik
Insolventnost po ZFPPIPP (Miha Šlamberger) – 5/8-9/č
International Insolvency Law – Themes and Perspectives (Irena
Vovk) – 20/32/prik
Izpodbijanje v stečaju in izbrisna tožba (Miha Šlamberger) –
13/9–11/č
Klasifikacija terjatev po novem zakonu o insolventnosti (Miha
Šlamberger) – 3/9-10/č
Likvidnostne težave podjetja so resno opozorilo – 14/II-III/pod
Nagrade stečajnih upraviteljev z vidika DDV – 29-30/II-III/erar
Novi ZFPPIPP: en korak naprej, dva nazaj (Drago Dubrovski) –
29-30/8–10/č
Obveznosti poslovodstva po potrjeni prisilni poravnavi (Miha
Šlamberger) – 11/11-12/č
Posebna pravila za ločitvene pravice, ki se lahko uveljavljajo
zunajsodno (Miha Šlamberger) – 16-17/9–11/č
Pravilna uporaba prehodnih določb ZFPPIPP za postopke, ki že
potekajo (Nina Plavšak) – 38-39/II–IV/pril
Pravne posledice izbrisa pravne osebe brez likvidacije (Miha
Šlamberger) – 15/15-16/č
Procesni vidik odgovornosti menedžerjev upnikom stečajnega
dolžnika (Uroš Ilić) – 33/II–VIII/pril
Razumnejša ureditev v ZFPPIPP (Boštjan Koritnik) – 10/31/por
Roki za finančno poslovanje po ZFPPIPP (Miha Šlamberger) –
4/12-13/č
Stečaj odvetnika de lege lata in de lege ferenda (Uroš Ilić) –
15/II–VII/pril
Škoda v stečajnem pravu (Uroš Ilić) – 38-39/V–VII/pril
Vloga poslovodstva pri insolventnosti družbe (Mojca Kunšek) –
38-39/8–10/č
Vpliv prisilne poravnave na izvršbo po ZFPPIPP (Jasna Murgel)
– 28/V–VII/pril
Vpliv stečaja na izvršbo po ZFPPIPP (Jasna Murgel) –
49-50/10–12/č
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uroš Ilić) – 40-41/40-41/prik

inšpekcijske službe
Organiziranost državnih inšpekcijskih služb (Domen Bizjak) –
23/13–15/č
Oznake o skladnosti izdelkov – 36/II-III/pod
Ukrepanje inšpektorjev po prejetih prijavah in po uradni dolžnosti
(Irena Vovk) – 19/26/mo

intelektualna lastnina
glej tudi avtorsko pravo in industrijska lastnina
Intellectual Property and Open Source: A Practical Guide to Protecting Code (Katarina Krapež) – 34/32/prik
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Intellectual Property and TRIPS Compliance in China – Chinese
and European Perspectives (Irena Vovk) – 3/31/prik
Patents, Copyrights & Trademarks For Dummies (Boštjan Koritnik) – 42/32/prik
Varstvo pravic intelektualne lastnine na spletu (Matej Avbelj) –
6-7/36-37/sp

internet
glej informatika

pravna praksa – stvarno kazalo 2008

Soglasje k študijskim programom (Grega Kordež) – 19/25/mo
Še o strokovnih izpitih za javne uslužbence (Slobodan Rakočević) – 13/19-20/odm
Udeležba zdravnikov na mednarodnih posvetih (Mojca Beliš) –
20/23/mo
Uganka Zoisovih štipendij (Matej Avbelj) – 33/16-17/č
Ukinitev splošnega državnega izpita za javne uslužbence (Roman
Lavtar) – 33/14-15/č
Zgodaj proti stereotipom in predsodkom (Blaž Kovač) –
40-41/36-37/por

intervju
Ciril Ribičič: Na preizkušnji v Haagu (Dean Zagorac) – 1/30/int
Janja Roblek: Na poti k razpadu pravne države? (Boštjan Koritnik) – 34/31/int

invalidi
Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi (Nataša Belopavlovič) –
40-41/29/vo
Onemogočanje spremljanja sej DZ invalidnim osebam (Irena
Vovk) – 33/25/mo
Poklicna rehabilitacija in pravica delavca do regresa (Nataša
Belopavlovič) – 44/19-20/vo
Priporočilo pooblaščenega zdravnika delodajalcu (sodelavka PP)
– 1/22/vo
Večkratno pravno varstvo pred odpovedjo (Nataša Belopavlovič)
– 14/24/vo

Irska
Lizbonska pogodba na Irskem (Petra Ferk) – 11/34/por

istospolne skupnosti
Domnevna omejitev vstopa istospolnemu paru v lokal (Irena
Vovk) – 34/27/mo
Nedovoljena diskriminacija istospolno usmerjenih pri posvojitvah
(Kristina Božič) – 9/30/sp
Nekaj aktualnih vprašanj dednega prava (Jan Jeram) –
43/19-20/por
Pravica istospolnega partnerja do vdovske pokojnine (Matej
Avbelj) – 14/26-27/sp

Italija
The Changing Law of the Employment Relationship – Comparative Analyses in the European Context (Irena Vovk) –
16-17/32/prik

izbrisani
Abeceda izbrisa (1.) (Neža Kogovšek) – 9/17-18/č
Abeceda izbrisa (2.) (Neža Kogovšek) – 10/20-21/č
Abeceda izbrisa (3.) (Neža Kogovšek) – 11/20-21/č
Izbrisani v svojih prizadevanjih niso več osamljeni (Neža Kogovšek) – 48/31/por
Izbrisanih ne izganjajo, ali pač? (Blaž Kovač) – 15/23-24/č
Slovenija in Slovenci na ESČP (Katarina Krapež) – 47/34/por
Ustavnopravna strnjenka problema izbrisanih (Andraž Teršek) –
49-50/II–VIII/pril

izobraževanje
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glej tudi študenti
Dodatna merila za vpis na škofijsko gimnazijo (Irena Vovk) –
29-30/33/mo
Izmenjujte ideje in delite znanje (Katarina Krapež) – 35/40/prik
Izobraževanje v interesu delodajalca in boniteta (Boštjan Petauer)
– 5/23/vo
Izvajanje specialističnega programa (Mojca Beliš) – 23/25/mo
Kdo je odgovoren za strokovnost zaposlenih v javni upravi? (Slobodan Rakočević) – 8/6–8/č
Memorandum o ustavnopravni politiki – izbor izhodišč (Andraž
Teršek) – 38-39/6–8/č
Nezavezujoče: Stik z odvetnikovim etičnim in moralnim
(samo)razumevanjem (Andraž Teršek) – 21/35/č
Nova vlada naj bi bila tudi strokovna – kaj pa državna uprava?
(Slobodan Rakočević) – 46/6-7/č
Obračunavanje pedagoških ur (Mira Smolej Mazovec) –
31-32/27-28/vo
Osebne finance v šole, prosim! (Robert Kleindienst) – 19/36/č
Science for Lawyers (Katarina Krapež) – 38-39/36/prik

izvedenci
Davčna obravnava dohodkov izvedencev in tolmačev, ki sodelujejo v sodnih postopkih – 27/IV/erar
Davčna obravnava dohodkov sodnih izvedencev – 47/III–IV/erar
Izvedeniška mnenja in cenitve po naročilu stranke (Božidar Demšar) – 9/19-20/odm
Materialni stroški izvedenca – 3/24–27/sp
Pravilnost izvedenskega mnenja – 46/II-III/pod
Razrešitev izvedenca zaradi nekakovostnega dela – misija: nemogoče? (Evelin Pristavec Tratar) – 40-41/9-10/č
Vzgoja in varstvo otroka – izvedenec – 16-17/24–26/sp

izvršba
Izvršba – med učinkovitostjo in varstvom pravic (Zoran Skubic) –
42/19-20/por
Izvršba na podlagi verodostojne listine – obrazec predloga za
izvršbo (Dida Volk) – 3/6–8/č
Izvršba na premičnine – kako v prihodnje (Frančiška Fišer) –
28/II–V/pril
Izvršba po novem (Boštjan Koritnik) – 6-7/42/por
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi sklepa o izročitvi v izvršilnem postopku
(Jorg Sladič) – 35/6–8/č
Nedodelanost elektronske izvršbe (Janez Tekavc) – 6-7/6–8/č
Nedopustnost izvršbe – 35/28/sp
Nedopustnost izvršbe in ugovor tretjega – zaznamba izvršbe –
35/23-24/sp
(Ne)zakonitost elektronske izvršbe (Janez Tekavc) – 47/V–VIII/pril
Nov postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine (Jasna
Murgel) – 18/32-33/prik
Obrazec predloga za izvršbo – izvršljivost zahtevka (Frančiška
Fišer) – 5/13/odm
Odlog izvršbe iz posebno upravičenih razlogov – 22/22–25/sp
Odvzem prostosti v okviru izvršilnega postopka – 47/20/sp
Pravilnost izvedenskega mnenja – 46/II-III/pod
Prejemki, izvzeti iz izvršbe – širitev de lege ferenda? (Gordana
Zalaznik) – 48/16–18/č
Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejšo izvršbo (Vesna Rijavec)
– 12/31–33/č
Rubež osebnega računalnika, ki vsebuje osebne podatke (Katarina Krapež) – 45/26/mo
Spet prehitro in nedomišljeno? (Boštjan Koritnik) – 18/28-29/por
Takse pri izvršbi po novem (Dida Volk) – 4/6–8/č
Tožba po 168. členu ZIZ (Danilo Ukmar) – 31-32/12–16/č
Uporaba določb Novele ZIZ-E (Dida Volk) – 14/18/č
Uspešnost e-izvršbe na podlagi verodostojne listine (Nina Guzej)
– 47/II–IV/pril
Velik mejnik (Irena Vovk) – 19/28/por
Vpliv prisilne poravnave na izvršbo po ZFPPIPP (Jasna Murgel)
– 28/V–VII/pril
Vpliv stečaja na izvršbo po ZFPPIPP (Jasna Murgel) –
49-50/10–12/č

izvršilni postopek
glej izvršba

J
Japonska
Ringi – japonski način sprejemanja odločitev (Mirko Pečarič) –
49-50/19–21/č

javna naročila
Aktualna vprašanja javnih naročil in javnih koncesij (Nika Hudej)
– 42/20/por
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Delovanje oseb javnega prava na trgu in v postopkih javnih
naročil (Dušan Kapevski) – 21/V–VIII/pril
Denarne kazni države zaradi javnih naročil na ravni ES (Nina
Božič) – 4/29–31/sp
Doktrina in-house na področju javnega naročanja (Marko
Zupanc) – 2/II–VII/pril
Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe v praksi Državne revizijske komisije (Mateja Dren, Maja Potočnik) – 44/9–11/č
Javne pogodbe (Rajko Pirnat) – 12/54–56/č
Javno naročanje pod drobnogledom (Katarina Krapež) –
19/31/prik
Javnost ponudbe (Aleksander Petrovčič) – 2/25–27/sp
Kdaj morajo naročniki ponudnikom omogočiti vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov (Maja Potočnik, Mateja Dren) –
24-25/16–18/č
Nadgradnja doktrine in-house na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 46/25-26/sp
Naročniki kot varuhi poslovnih skrivnosti? (Dejan Jasnič) –
3/13-14/odm
Neupravičena diskriminacija ponudnikov v okviru postopka s
pogajanji po predhodni objavi (Maja Potočnik, Mateja Dren)
– 47/13–15/č
(Ne)zakonito ravnanje javnih naročnikov pri oddaji storitev s
Seznama B? (Jernej Mlinarič, Mateja Dren) – 43/13-14/č
Omejitev aktivne legitimacije pri vpogledu v ponudbo izbranega
ponudnika (Maja Potočnik, Mateja Dren) – 15/17-18/č
Omejitvena pravila za vložitev zahtevka za revizijo in učinkovito
pravno varstvo (Aleksij Mužina) – 12/59–62/č
Poslovne skrivnosti v postopkih javnih naročil (Gregor Černek) –
13/30-31/sp
Pravni status Državne revizijske komisije (Petra Ferk) –
12/63–65/č
Prednosti in pasti strokovnega dialoga (Vesna Kranjc) –
12/57–59/č
Priročnik za javno naročanje (Tomaž Vesel) – 37/32-33/prik
Prosto opravljanje storitev in javna naročila (Marko Zupanc) –
15/29-30/sp
Ravnanje uradnih oseb naročnika po ZJN-2 (Mojca Beliš) –
2/24/mo
Ravnanje uradnih oseb v nasprotju z zajamčeno enakopravnostjo
ponudnikov (Grega Kordež) – 22/23/mo
Resnica o Patrii (Katarina Krapež) – 35/34/por
Resnica o Patrii 2 (Katarina Krapež) – 36/34/por
Sprejetje sklepa o izbiri ponudnika kljub seznanjenosti s tem, da
ponudba ni pravilna (Mojca Beliš) – 23/25/mo
Sum korupcije pri izvedbi javnega naročanja storitev oz. blaga in
gradenj (Mojca Beliš) – 36/22/mo
Še o javnosti ponudbe (Aleksander Petrovčič) – 4/15/odm
Vademekum javnega naročanja (Konrad Plauštajner) –
4/31–33/prik
Vrednost »naročil male vrednosti« (Mojca Beliš) – 9/25/mo
Zagotovitev enakopravne obravnave ponudnikov v postopku s
konkurenčnim dialogom (Boštjan Ferk) – 12/66–68/č

javna podjetja
Dostopnost plač v javnih podjetjih nadzornemu svetu (Katarina
Krapež) – 42/26/mo

javna uprava
1 profesor = 0,64 poslanca = 0,85 sodnika =? vojaka (Jože
Mencinger) – 20/3/uv
Čičikove mrtve duše v naši javni upravi (Bećir Kečanović) –
38-39/15/č
Danes dostop do informacij pomeni moč (Katarina Krapež) –
38-39/33-34/por
Je novela ZJU-D pisana komu na kožo? (Mirko Pečarič) –
10/8–10/č
Kdo je odgovoren za strokovnost zaposlenih v javni upravi? (Slobodan Rakočević) – 8/6–8/č
Konflikt interesov javnega uslužbenca (Mojca Beliš) – 44/23/mo
Konvencija o dostopu do uradnih dokumentov Sveta Evrope
(Nataša Pirc Musar) – 40-41/19–21/č
Kršitev dolžnega ravnanja pri napredovanju javne uslužbenke
(Grega Kordež) – 3/25/mo
Manj birokracije za več podjetništva (Boštjan Koritnik) –
5/29-30/por
Molk organa v upravnem postopku (Biljana Erdelič) – 36/6–8/č

J

Nasprotje interesov javnega uslužbenca (Mojca Beliš) –
43/26/mo
Nekaj spornih vidikov novega plačnega sistema (Nejc Zemljak) –
42/II–VII/pril
Neposredno trženje na podlagi državnih nejavnih evidenc (Katarina Krapež) – 46/22/mo
Normativnost, ujeta v kolesje državne uprave (Gordana Lalić) –
31-32/19-20/č
Nova vlada naj bi bila tudi strokovna – kaj pa državna uprava?
(Slobodan Rakočević) – 46/6-7/č
Nove plače in nov plačni sistem v javnem sektorju (Mojca Kunšek) – 26/6-7/č
Odstranjevanje administrativnih ovir kot ovira (Katarina Krapež) –
38-39/34/por
Opredelitev delovnih nalog v pogodbi o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) – 11/23/vo
Organiziranost državnih inšpekcijskih služb (Domen Bizjak) –
23/13–15/č
Proračunsko pravo (Igor Šoltes) – 22/32-33/prik
Sindikati pozdravljajo plačno reformo (Katarina Krapež) –
24-25/34/por
Slovenija občutno zaostala pri razvoju storitev e-demokracije
(Katarina Krapež) – 15/30-31/por
Še o strokovnih izpitih za javne uslužbence (Slobodan Rakočević) – 13/19-20/odm
Ukinitev splošnega državnega izpita za javne uslužbence (Roman
Lavtar) – 33/14-15/č
Z Martinom Krpanom po e-upravi (Katarina Krapež) – 18/40/prik

javne koncesije
glej koncesije

javne službe
Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva
(Aleksij Mužina) – 47/31–33/prik
Javne službe na ravni primarnih virov ES (Petra Ferk) –
36/9–11/č
Podatki o umrlih pacientih (Katarina Krapež) – 47/24/mo

javni uslužbenci
glej javna uprava

javno-zasebno partnerstvo
Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva
(Aleksij Mužina) – 47/31–33/prik
Udeležba javnega partnerja na ogledih objektov, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu (Mojca Beliš) –
26/24/mo

jezik
Ab initio nullum, semper nullum (Janez Kranjc) – 44/34/č
Besedilna koherenca (Tina Verovnik) – 20/33/č
Besedilna kohezija (Tina Verovnik) – 16-17/33/č
Blog in z njim povezani izrazi (Tina Verovnik) – 31-32/41/č
Brez konteksta, koncepta, procesa in področja (Nataša Logar) –
22/33/č
Datum, kateri, tudi in zapletenost (Nataša Logar) – 9/33/č
De natura condere iura (Janez Kranjc) – 48/34/č
Demanti in polemika (Tina Verovnik) – 14/33/č
Dostop javnosti do dokumentov EU (Nataša Skubic) – 43/34/č
Državljanstvo Evropske Unije (Nataša Skubic) – 18/34/č
Enako obravnavanje moških in žensk (I.) (Nataša Skubic) –
19/34/č
Enako obravnavanje moških in žensk (II.) (Nataša Skubic) –
20/34/č
Evropski nadzornik za varstvo podatkov (Nataša Skubic) –
45/34/č
Evropski nalog za prijetje in predajo (Nataša Skubic) – 35/34/č
Evropski varuh človekovih pravic (Nataša Skubic) – 9/34/č
Evropsko računsko sodišče (Nataša Skubic) – 10/34/č
Finančni organi Evropske unije (Nataša Skubic) – 11/34/č
Generalni pravobranilec na Sodišču ES (Nataša Skubic) –
8/34/č
Inter doctores et doctos praefero doctos (Janez Kranjc) –
46/34/č
Izrazi količine (Nataša Hribar) – 48/33/č
Izzivi jezikovne raznolikosti za EU (Matej Avbelj) – 38-39/16-17/č
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Je prav lizbonska ali Lizbonska strategija? (Tina Verovnik) –
45/33/č
Kje, kam ali kod? (Nataša Hribar) – 43/33/č
Ko je kupec ženska (Nataša Logar) – 12/89/č
Količine med jezikom in dejanskostjo (Tina Verovnik) –
40-41/41/č
Komisija Evropskih skupnosti (Nataša Skubic) – 2/34/č
Komuniciranje in informiranje (Tina Verovnik) – 11/33/č
Konkurenca (Nataša Skubic) – 21/34/č
Konkurenca II. (Nataša Skubic) – 22/34/č
Kosovo – s Kosova ali s Kosovega? (Nataša Logar) – 13/33/č
Kriteriji besedilnosti: primeri iz prakse (I.) (Tina Verovnik) –
24-25/41/č
Kriteriji besedilnosti: primeri iz prakse (2) (Tina Verovnik) –
26/33/č
Malo ali majhno podjetje? (Tina Verovnik) – 10/33/č
Merila uspešnosti komuniciranja z besedili (Tina Verovnik) –
21/33/č
Mostovi prava III (Nataša Skubic) – 14/31–33/prik
Načelo prenosa pristojnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti
(Nataša Skubic) – 26/34/č
Naknadno ali pozneje; pozneje ali kasneje? (Nataša Logar) –
19/33/č
Nekončna ločila: pomišljaj (2) (Tina Verovnik) – 1/33/č
Nezavezujoče: Jezik manjšine ni tuji jezik! (Andraž Teršek) –
38-39/39/č
Nujni postopek predhodnega odločanja (Nataša Skubic) –
37/34/č
Obratno ali nasprotno? (Nataša Logar) – 18/33/č
Obravnava madžarščine in italijanščine kot tujih jezikov na
območjih, kjer živita ti avtohtoni narodni skupnosti –
37/25/sp
Od tristebrne strukture do enotne pravne osebnosti EU (Nataša
Skubic) – 31-32/42/č
Okolje (Nataša Skubic) – 23/34/č
Okrepljeno sodelovanje (Nataša Skubic) – 36/34/č
Pa in vejica (Tina Verovnik) – 46/33/č
Poleg in razen (Nataša Hribar) – 49-50/41/č
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (I.)
(Nataša Skubic) – 33/34/č
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (II.)
(Nataša Skubic) – 34/34/č
Ponovno: o dopisih (1) (Nataša Logar) – 28/33/č
Ponovno: o dopisih (2) (Nataša Logar) – 33/33/č
Ponovno: o dopisih (3) (Nataša Logar) – 34/33/č
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah (Nataša Skubic) –
49-50/42/č
Predsedovanje Svetu Evropske unije (Nataša Skubic) – 1/34/č
Predsedstvo ali predsedovanje? (Nataša Logar) – 23/33/č
Premier – premiera/premierja? (Nataša Logar) – 3/33/č
Pristojnosti Evropske unije (Nataša Skubic) – 24-25/42/č
Prost pretok blaga (Nataša Skubic) – 13/34/č
Prost pretok kapitala (Nataša Skubic) – 16-17/34/č
Prost pretok oseb (Nataša Skubic) – 14/34/č
Prost pretok storitev (Nataša Skubic) – 15/34/č
Recimo in denimo (Tina Verovnik) – 42/33/č
Sam Kazenski zakonik, sam zase in sam po sebi (Nataša Logar)
– 4/33/č
Schengen – Schengena/Schengna? (Nataša Logar) – 2/33/č
Skupna varnostna in obrambna politika (Nataša Skubic) –
29-30/42/č
Skupna zunanja in varnostna politika (I.) (Nataša Skubic) –
27/34/č
Skupna zunanja in varnostna politika (II.) (Nataša Skubic) –
28/34/č
Skupni, enotni in notranji trg (Nataša Skubic) – 12/90/č
Sodbe in medbesedilnost (Tina Verovnik) – 29-30/41/č
Sodišče (Nataša Skubic) – 4/34/č
Sodišče Evropskih skupnosti (Nataša Skubic) – 3/34/č
Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti (Nataša Skubic) –
5/34/č
Sodišče za uslužbence Evropske unije (Nataša Skubic) –
6-7/42/č
Ta presneti in (Nataša Hribar) – 44/33/č
Ta, tak in takšen (Nataša Logar) – 8/33/č
To sicer drži, ampak … (Nataša Hribar) – 47/33/č
Toženec zmore plačilo preživnine, ker je … (Nataša Logar) –
27/33/č
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Ubi bene, ibi patria (Janez Kranjc) – 42/34/č
Uporaba in nadgraditev angleščine (Boštjan Koritnik) – 9/40/prik
Uradno vabilo (1) (Tina Verovnik) – 35/33/č
Uradno vabilo (2) (Tina Verovnik) – 36/33/č
Varstvo osebnih podatkov (Nataša Skubic) – 47/34/č
Varstvo potrošnikov (Nataša Skubic) – 40-41/42/č
Vejica in večbesedni vezniki (Nataša Hribar) – 38-39/37/č
Vsak zakaj ima svoj zato (Nataša Hribar) – 37/33/č
Zapis krajšav: med teorijo in prakso (Tina Verovnik) – 15/33/č
Zastarelost izraza pravoznanstvo (Marko Novak) – 38-39/18/č
Zastopanje strank pred Sodiščem ES (Nataša Skubic) –
38-39/38/č
Življenjski ritem jezika (1) (Tina Verovnik) – 5/33/č
Življenjski ritem jezika (2) (Tina Verovnik) – 6-7/41/č

K
kazenske sankcije
glej kaznovalno pravo

kazenski postopek
glej kazensko procesno pravo

kazensko materialno pravo
glej tudi mobing
Gospodarska kazniva dejanja v predlogu KZ-1 (Liljana Selinšek)
– 4/19–21/č
Hologram na muhi (Boštjan Koritnik) – 46/30/por
Kazenskopravni sistem na prelomnici (Katarina Krapež) –
46/29/por
Kaznivo dejanje agresije v KZ-1 in kdo je lahko storilec (Sabina
Zgaga) – 37/15–17/č
Kaznivo dejanje financiranja terorizma: zlo preprečevanja zla
(Polona Mozetič) – 26/18-19/č
Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine (Marko Bošnjak) –
35/31-32/prik
KZ in KZ-1 z uvodnimi pojasnili (Liljana Selinšek) – 49-50/3940/prik
Legalizacija ali prepoved evtanazije? (Ana Škrbič) – 48/20–22/č
Najvplivnejši pravniki so zadržani do ad hoc sprememb (Katarina
Krapež) – 49-50/37-38/por
Nedovoljena hramba orožja – 13/24-25/sp
Paragraf: Počen balon (Alenka Leskovic) – 44/35/č
Poskus razlage kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1 (Hinko
Jenull) – 45/II–VIII/pril
Poveljniška odgovornost in predlog KZ-1 (Matjaž Ambrož) –
15/21-22/č
Pravna opredelitev kaznivega dejanja – tatvina registrskih tablic
– 43/25-26/sp
Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi – 43/26/sp
Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi – grožnja z neposredno uporabo sile – 15/26/sp
Prevare z bančnimi garancijami (Miran Jus) – 34/6–8/č
Retribucija pri Kantu in Heglu ter v KZ-1 (Aleš Mercina) –
38-39/22-23/č
Saga o jari kači in Rimskem statutu se nadaljuje (Aleš Novak) –
42/14-15/č
Sodnik za izvrševanje kazenskih sankcij (Maja Malešević) –
40-41/II–VIII/pril
Sovražni govor po predlogu KZ-1 (Aleš Završnik) – 4/VI–VIII/pril
Sovražni in napadalni govor – nazaj k doktrinarnim lekcijam
vrhovnega sodišča ZDA (Andraž Teršek) – 4/II–VI/pril
Spolnost in kazensko pravo (Matjaž Ambrož) – 27/32-33/prik
Sprememba obtožnice – pravica do obrambe – 37/26-27/sp
Trgovanje z notranjimi informacijami (insider trading) (Luigi Varanelli) – 9/13–16/č
V znamenju rdeče zvezde (Peter Pavlin) – 38-39/29-30/sp
Večja uspešnost kot dejstvo, oškodovanci kot možnost (Boštjan
Koritnik) – 23/30/por
Velika tatvina – pojem vdora v zaprt prostor – 15/26-27/sp
Zakon o pacientovih pravicah posebej z vidika kazenskega prava
(Damjan Korošec) – 10/II–VIII/pril
Zaposlovanje na črno – kaznivo dejanje in prekršek (sodelavka
PP) – 45/21/vo
Zloraba bančne ali plačilne kartice? (Petra Japelj) – 5/14-15/č
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kazensko pravo
glej tudi gospodarsko kazensko pravo, kazensko materialno
pravo, kazensko procesno pravo, kaznovalno pravo, mednarodno kazensko pravo in Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Ad hoc: Filozofija ali reševanje križank (Vesna Bergant Rakočević) – 43/35/č
Computer Crimes and Digital Investigations (Irena Vovk) –
1/31/prik
Kriminalizacija škodljivega ravnanja (Peter Pavlin) – 43/31/prik
Dantejev pekel slovenskih kazenskopravnih reform (Goran Klemenčič) – 15/3-4/uv
Direktiva o kazenskopravnem varstvu okolja (Damijan Florjančič)
– 31-32/24-25/č
Izjema od izbrisa obsodbe iz kazenske evidence po predlogu
KZ-1 (Vlasta Nussdorfer) – 9/11-12/č
Kazenskopravni sistem na prelomnici (Katarina Krapež) –
46/29/por
Kazensko pravo: Splošni del in osnove posebnega dela (Matjaž
Ambrož) – 6-7/40-41/prik
Listina EU o temeljnih pravicah in kazensko pravo (Marko
Bošnjak) – 5/II–VIII/pril
No Choirboy: Murder, Violence and Teenagers on Death Row
(Katarina Krapež) – 36/32/prik
Novosti v kazenskem pravu EU po Lizbonski pogodbi (Marko
Bošnjak) –14/19–21/č
Okvirni sklep o sodbah, izdanih v nenavzočnosti (Damijan Florjančič) – 5/15-16/č
Opis kaznivega dejanja v izreku sodbe – 11/24-25/sp
Paragraf: Zanke za jubilej (Alenka Leskovic) – 20/35/č
Prve obsodbe Sodišča BiH zaradi genocida v Srebrenici (Dominika Švarc) – 33/29-30/sp
Scene of the Cybercrime (Katarina Krapež) – 29-30/40/prik
Serijski morilec: normalen psihopat patološke matere (Aleš Završnik) – 33/32-33/prik
Še en traktat o novi smeri kazenskega prava (Ljubo Bavcon) –
3/14–16/odm
Transnational Organized Crime – A Commentary on the UN
Convention and its Protocols (Irena Vovk) – 2/31/prik
Umestitev slovenske kazenske zakonodaje v mednarodnem prostoru (Zoran Skubic) – 43/17-18/por
Upravičeni predlagatelj pregona - kaznivi dejanji prikrivanja in
zatajitve – 11/25–27/sp
Z novimi tehnologijami nad finančne goljufije (Andrej Ferlinc) –
43/30/por

kazensko procesno pravo
A Philosophy of Evidence Law: Justice in the Search for Truth
(Katarina Krapež) – 33/32/prik
Ali osnutek ZKP-1 odpravlja preiskavo (Emil Zakonjšek) –
16-17/VII–XI/pril
Cesarjeva nova oblačila – zgodba o popolni prenovi ZKP (Anže
Erbežnik) – 16-17/V-VI/pril
Criminal Investigative Failures (Katarina Krapež) – 48/32/prik
Dantejev pekel slovenskih kazenskopravnih reform (Goran Klemenčič) – 15/3-4/uv
Dokaznopravni in organizacijski vidiki glavne obravnave v kazenskem postopku (Saša Kmet) – 31-32/39/prik
Dokazovanje namena – 42/II-III/pod
Določnost posegov v pravice obdolženca – 26/20-21/sp
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – 48/26-27/sp
Elektronski dokazi – pasti in priložnosti (Liljana Selinšek) –
27/12–15/č
Evropski nalog za prijetje in predajo (Nataša Skubic) – 35/34/č
H kritiki ZKP-1 (Janko Marinko) – 26/14–17/odm
In flagranti: Ugasnite kamere (Hinko Jenull) – 27/35/č
Izbris pogojne obsodbe po storitvi novega kaznivega dejanja
(Boštjan Polegek) – 23/19-20/č
Izračun kontrolne vsote datoteke pomeni v ZDA preiskavo (Matej
Kovačič) – 47/27-28/sp
Kaznovalni nalog in načelo dispozitivnosti v kazenskem postopku
– institut vrnitve v prejšnje stanje (Andrej Ferlinc) –
38-39/19–22/č
Meje presoje zakonitosti v kazenskem postopku (Hinko Jenull) –
28/15–18/č
Načelo vzajemnega priznavanja kazenskih sodnih odločb (Matevž
Pezdirc) – 44/15–17/č

K

Nadaljevanje ustavljenega kazenskega postopka v drugem osnutku ZKP-1 (Jožef Kovač) – 45/20/č
Nekatere pasti »pravega« sojenja drugostopenjskih sodišč v
kazenskem postopku (Aleksander Karakaš) – 34/17–20/č
Nekateri ustavnopravni problemi v zvezi z ZKP-1 (Štefan Horvat)
– 16-17/II–IV/pril
Nepoklicna poslanska imuniteta (Ivan Kristan) – 11/6–8/č
(Nova) ravnovesja v (starem) kazenskem postopku (Marko Šorli)
– 47/6–8/č
O nekaterih spornih izhodiščih ZKP-1 (Zlatko Dežman) –
29-30/V–VIII/pril
Obrambne poizvedbe v osnutku predloga novega ZKP-1 (Mitja
Jelenič Novak) – 19/19–22/č
Obseg sodne kontrole ENPP (Katja Šugman Stubbs) –
20/V–VIII/pril
Odškodnina za neutemeljen pripor – 48/27-28/sp
Odvračanje kazenskega pregona v državnotožilski praksi (Darko
Kežman) – 20/II–IV/pril
Odvzem nezakonitih primerkov (kopij) avtorskih del brez obsodilne odločbe (Miha Trampuž, Rok Koren) – 31-32/6–9/č
Omejevalni ukrepi v osnutku ZKP-1 (Zvonko Fišer) – 28/18–20/č
Osnutek ZKP-1 s policijskega vidika (Tatjana Bobnar) –
16-17/XIII-XIV/pril
Osnutek ZKP-1 s stališča reforme modela mešanega kazenskega
postopka (Blaž Kovačič Mlinar) – 16-17/XI-XII/pril
Osnutek ZKP-1 z vidika državnega tožilca kot organa pregona
(Zvonko Fišer) – 24-25/24–26/č
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (I.)
(Nataša Skubic) – 33/34/č
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (II.)
(Nataša Skubic) – 34/34/č
Položaj obdolženca v ZKP-1 in problem osredotočenja preiskovalnega postopka (Primož Gorkič) – 29-30/II–V/pril
Položaj oškodovanca v predlogu ZKP-1 (Sabina Zgaga) –
21/17–19/č
Posegi v človekove pravice in osnutek ZKP-1 (Marko Bošnjak) –
16-17/XIV–XVI/pril
Praktikum za kazensko procesno pravo (Anže Erbežnik) –
14/32-33/prik
Predlog novega hrvaškega ZKP (Hinko Jenull) – 49-50/3536/por
Predobravnavni sodnik v osnutku predloga ZKP-1 (Mojca M.
Plesničar) – 18/18-19/č
Pregon korupcije ali nacionalna varnost? (Matej Avbelj) –
33/30-31/sp
Premoženjskopravni zahtevek v osnutku ZKP-1 (Jožef Kovač) –
31-32/22-23/č
Prenova kazenskega postopka (Hinko Jenull) – 1/12–14/č
Preprečitev preiskovanja sumov kaznivih dejanj (Grega Kordež) –
21/24/mo
Presoja pripornega razloga – evropski nalog za prijetje in predajo – 40-41/30/sp
Pripor zaradi izmikanja glavni obravnavi – 36/21–23/sp
Razmerje med ogledom kraja kaznivega dejanja in hišno preiskavo (Boštjan Polegek) – 35/II–VI/pril
Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP –
37/22–25/sp
Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP –
40-41/30/sp
Slovenska Ustava – »Ne uporabljaj. V okvari!« (Goran Klemenčič)
– 27/3/uv
Sprememba obtožnice – pravica do obrambe – 37/26-27/sp
Uporaba evropskega naloga za prijetje in pridržanje – begosumnost – 26/23–25/sp
Ustavno sodišče RS ter evropski nalog za prijetje in predajo ali
»kdo se boji Virginije Woolf« (Anže Erbežnik) – 1/II–VII/pril
Videokonferenčna zaslišanja za hitrejše in cenejše sodne postopke (Benjamin Lesjak) – 43/8–10/č
Za parcialne spremembe (Simona Toplak) – 22/27/por
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem (Jožef Kovač) – 36/15/č
Zavrnitev habeas corpusa za Američana v Iraku, a potrditev pristojnosti (Božič Kristina) – 26/28/sp

kaznovalno pravo
glej tudi smrtna kazen
Globa več odgovornim osebam (Hinko Jenull) – 34/25/vo
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Hitri postopek o prekršku – odločba o prekršku – 44/23-24/sp
In flagranti: Temeljni zakon borznih mešetarjev (Hinko Jenull) –
16-17/35/č
Izbris pogojne obsodbe po storitvi novega kaznivega dejanja
(Boštjan Polegek) – 23/19-20/č
Izključitev postopka o prekršku in sankcije (Jožef Kovač) –
46/11/č
Izvršitev zaporne kazni, ki jo izreče MKS (Matjaž Ambrož) –
13/21-22/č
Kdo se še spomni na holokavst? (Mitja Deisinger) – 4/21/odm
Kljub reformi in aboliciji brez izboljšanja (Boštjan Koritnik) –
20/30-31/por
Krajevna pristojnost sodišč po 214. členu ZP-1 (Hinko Jenull) –
31-32/27/vo
Kratek opis in predstavitev v ZP-1 (Hinko Jenull) – 33/24/vo
Natančnost zapisa v plačilnem nalogu (Hinko Jenull) – 33/24/vo
Nekatere kazenske sankcije v osnutku KZ-1 (Mitja Deisinger) –
2/14–16/č
Nepotrebnost usklajevanja kazenskih sankcij z Rimskim statutom
(Aleš Novak) – 3/17-18/odm
(Ne)utemeljenost sprememb Zakona o prekrških (Suzana Gril) –
19/II–VIII/pril
Novela ZP-1E (Irena Vovk) – 3/34/por
O ustavno skladni implementaciji Rimskega statuta in vrednotah
(Aleš Novak) – 5/19-20/odm
O zaporski arhitekturi in Potemkinovih vaseh (Dragan Petrovec) –
49-50/17-18/č
Oblike plačilnih nalogov, izdanih v postopku o prekršku (Nuša
Orel) – 24-25/21–24/č
Obstoj prekrška – preizkus alkoholiziranosti in odklonitev strokovnega pregleda – 11/25/sp
Odgovornost pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika za prekršek (Liljana Selinšek) – 28/21–22/vo
Odločanje višjega sodišča o pritožbi po zadnji noveli ZP (določba
163. člena ZP-1 v zvezi s 37. členom ZP-1E) (Maja Pruša) –
18/15–17/č
Odvzem nezakonitih primerkov (kopij) avtorskih del brez obsodilne odločbe (Miha Trampuž, Rok Koren) – 31-32/6–9/č
Paznikom je zavrelo (Katarina Krapež) – 44/34/por
Peta novela Zakona o prekrških (ZP-1E) (Hinko Jenull) –
11/II–IV/pril
Plačilni nalog in nadomestitev prisilne izterjave globe s splošnokoristnim delom (Maja Pruša) – 31-32/20-21/odm
Plačilo polovice globe in zahteva za sodno varstvo (Hinko Jenull)
– 28/22/vo
Pogoji za pritožbo (Matej Perpar) – 40-41/28/vo
Prekršek po 4. členu ZVCP-1 – delovno vozilo – 42/25-26/sp
Prekrški med omrežjem in kaosom (Hinko Jenull) – 19/3/uv
Prisons and Punishment (Katarina Krapež) – 44/32/prik
Pristojnost za vodenje postopka o prekršku in odločba US
P-34/07 (Maja Pruša) – 34/20–21/č
Ravnanje prekrškovnih organov in sodišč s spisi v postopku z
zahtevo za sodno varstvo (Petra Čas, Nuša Orel) –
11/IV–VIII/pril
Razmejitev pristojnosti za odločanje o prekrških v hitrem oz. rednem sodnem postopku (Maja Pruša) – 33/19-20/č
Sizifove muke ob Rimskem statutu (Aleš Novak) – 18/20-21/č
Smrtna kazen z injekcijo ostaja (Kristina Božič) – 16-17/28-29/sp
Sodnik za izvrševanje kazenskih sankcij (Maja Malešević) –
40-41/II–VIII/pril
Spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)
(Suzana Gril) – 20/18–20/č
Suverenova milost (Dragan Petrovec) – 44/18/č
Temna kaznilnica na sončni strani (Dragan Petrovec) – 22/3/uv
Tujec in takojšnje plačilo globe (Hinko Jenull) – 31-32/27/vo
Vnovična opozorila o »nerešljivih« problemih pravosodja (Katarina
Krapež) – 38-39/31-32/por
Vročanje v postopku o prekršku (Suzana Gril) – 27/15–17/č
Zakon o prekrških (ZP-1) z uvodnimi pojasnili (Maja Pruša) –
21/32-33/prik
Zaposlovanje na črno – kaznivo dejanje in prekršek (sodelavka
PP) – 45/21/vo
Zaslišanje v hitrem postopku (Hinko Jenull) – 29-30/28-29/vo
Žižkov resentiment (Benjamin Flander) – 29-30/21–23/č
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Intellectual Property and TRIPS Compliance in China – Chinese
and European Perspectives (Irena Vovk) – 3/31/prik

kmetijstvo
EU Agricultural Law (Irena Vovk) – 18/32/prik
Lastninjenje zadružnih kmetijskih zemljišč – kriterij neodplačnosti
– 35/24–26/sp
Problem normiranja ribolovnega režima ni preprost, je pa rešljiv
(Miroslav Žaberl) – 37/19-20/č
Sprememba zakona v postopku avtentične razlage – 45/23/sp
The Little Red Book of Wine Law: A Case of Legal Issues
(Katarina Krapež) – 49-50/40/prik
Varovanje kmetijskih površin v postopku priprave prostorskih
aktov (Peter Lovšin, Janez Tekavc) – 34/12–14/č

knjige
glej literatura

kohezijski skladi
Kako do sredstev kohezijske politike in drugih sredstev EU
(Peter Wostner) – 12/24-25/č
Kohezijska zmeda (Katarina Krapež) – 27/40/prik
Reformiranje evropske kohezijske politike (Breda Mulec) –
34/16-17/č

Komisija Evropskih skupnosti
Kakovost zakonodaje – pogled Slovenije (Barbara Rous Svete) –
5/30/por
Komisija Evropskih skupnosti (Nataša Skubic) – 2/34/č
Omejitev diskrecijskega odločanja Komisije ES (Maja Smrkolj) –
45/29-30/sp
Postopek Komisije zoper državo članico in kako komuniciramo s
Komisijo, da se izognemo tožbi (Damjan Kukovec) –
12/18–21/č
Varovanje zdravja – opravičljivi razlogi za izjeme od prostega
pretoka blaga v ES (Nina Božičnik) – 43/6–8/č
Zmanjšanje birokracije (Katarina Krapež) – 43/40/prik

Komisija za preprečevanje korupcije
Članstvo poslanca v nadzornem svetu medobčinskega javnega
sklada (Mojca Beliš) – 48/27/mo
Demokratični primitivizem in razkrajanje institucij (Bećir Kečanović) – 15/11-12/č
Dolžno ravnanje odgovornih oseb ministrstva pri podeljevanju
koncesije (Mojca Beliš) – 40-41/32/mo
Dolžno ravnanje uradnih oseb pri prodaji lastniških deležev RS
(Mojca Beliš) – 48/26-27/mo
Gospodarno ravnanje s premoženjem občine (Mojca Beliš) –
26/24/mo
Izbira projektov, financiranih iz proračunskih sredstev (Mojca
Beliš) – 3/25/mo
Izdaja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in
uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte (Mojca Beliš)
– 42/25/mo
Izvajanje specialističnega programa (Mojca Beliš) – 23/25/mo
Javna agencija za raziskovalno dejavnost in izvedba raziskovalnega projekta (Mojca Beliš) – 2/24/mo
Konflikt interesov javnega uslužbenca (Mojca Beliš) – 44/23/mo
Konflikt interesov v razmerju med opravljanjem nalog organa
občinske uprave in članstvom v svetu občinskega javnega
zavoda (Grega Kordež) – 3/25/mo
Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb pri izvajanju javne
zdravstvene službe (Mojca Beliš) – 29-30/31/mo
Kršitev dolžnega ravnanja pri napredovanju javne uslužbenke
(Grega Kordež) – 3/25/mo
Naročila za izdelavo pravnih predpisov zunanjim strokovnjakom
(Grega Kordež) – 5/25/mo
Nasprotje interesov javnega uslužbenca (Mojca Beliš) –
43/26/mo
Nezdružljivost funkcije poslanca s članstvom v nadzornem organu gospodarske družbe (Mojca Beliš) – 49-50/28/mo
Oddaja poslovnih prostorov občine v brezplačno uporabo zasebnemu visokošolskemu zavodu (Grega Kordež) – 19/25/mo
Odobritev kredita direktorju gospodarske družbe po občutno nižji
obrestni meri (Grega Kordež) – 4/28/mo
Odvetnikov napačen pravni pouk v izrednih odpovedih delovnega
razmerja javni uslužbenki(Grega Kordež) – 4/28/mo
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Postopek zbiranja ponudb in izbire ponudnika (Mojca Beliš) –
3/25/mo
Preprečitev preiskovanja sumov kaznivih dejanj (Grega Kordež) –
21/24/mo
Ravnanje detektiva v nasprotju z zakonom in s poklicno dolžnostjo varovanja zasebnost (Mojca Beliš) – 6-7/35/mo
Ravnanje uradnih oseb naročnika po ZJN-2 (Mojca Beliš) –
2/24/mo
Ravnanje uradnih oseb v nasprotju z zajamčeno enakopravnostjo
ponudnikov (Grega Kordež) – 22/23/mo
Ravnanje župana kot uradne osebe občine (Grega Kordež) –
18/24/mo
Razporejanje in izročanje prejetih zadev pisarni za vpis v ustrezen vpisnik (Mojca Beliš) – 31-32/29/mo
Sklenitev pogodbe o svetovanju (Mojca Beliš) – 38-39/26/mo
Sklepanje pogodb o zaposlitvi (Mojca Beliš) – 33/26/mo
Soglasje k študijskim programom (Grega Kordež) – 19/25/mo
Sprejetje sklepa o izbiri ponudnika kljub seznanjenosti s tem, da
ponudba ni pravilna (Mojca Beliš) – 23/25/mo
Sum korupcije pri izvedbi javnega naročanja storitev oz. blaga in
gradenj (Mojca Beliš) – 36/22/mo
Sum korupcije pri ravnanju odgovornih oseb javnega sklada
(Mojca Beliš) – 28/24/mo
Udeležba javnega partnerja na ogledih objektov, ki so del sodelovanja v javno-zasebnem partnerstvu (Mojca Beliš) –
26/24/mo
Udeležba zdravnikov na mednarodnih posvetih (Mojca Beliš) –
20/23/mo
Ugotavljanje kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih
dolžnosti v Slovenski vojski (Mojca Beliš) – 16-17/24/mo
Vrednost »naročil male vrednosti« (Mojca Beliš) – 9/25/mo

Komisija Združenih narodov za mednarodno
gospodarsko pravo (UNCITRAL)
Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski arbitraži (Ana
Vlahek, Matija Damjan) – 6-7/II–VIII/pril
Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski konciliaciji
(Matija Damjan) – 8/11–13/č
Za zakonsko ureditev arbitraže in mediacije (Lojze Ude) –
5/3/uv

K–L

Je korupcija tako nepomembna, da je poligon osebnih zamer?
(Mirko Pečarič) – 21/9-10/č
Končno! (Drago Kos) – 8/3/uv
Mobbing kot orodje korupcije (Bećir Kečanović) – 33/12-13/č
Pregon korupcije ali nacionalna varnost? (Matej Avbelj) –
33/30-31/sp
Resnica o Patrii (Katarina Krapež) – 35/34/por
Resnica o Patrii 2 (Katarina Krapež) – 36/34/por
Še enkrat »Končno« (Leon Petrevčič) – 10/16-17/odm
Še vedno samo besede (Drago Kos) – 23/9-10/č

Kosovo
Evropska misija za krepitev pravne države na Kosovu brez pravne podlage? (Maja Smrkolj) – 21/16-17/č
Humanitarian Intervention after Kosovo: Iraq, Darfur and the
Record of Global Civil Society (Katarina Krapež) –
47/32/prik
Kaj je (bil) problem Kosova (Ivan Kristan) – 14/II–V/pril
Kosovo danes (Katarina Krapež) – 19/34/por
Neodvisnost Kosova – sui generis (Simona Drenik) –
22/19-20/odm
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka
in premoženja v razmerju med Republiko Slovenijo in Kosovom – 45/IV/erar
Odcepitev Kosova vendarle pred Meddržavnim sodiščem (Dominika Švarc) – 42/16-17/č
Oprostilna sodba v senci sistematičnega zastraševanja prič (Miša
Zgonec - Rožej) – 20/25-26/sp
Po Kosovu Gruzija: mednarodno pravo in igre moči (Dominika
Švarc) – 35/20/č
Priznavanje »Kosova« – pogreb prava? (Božidar Veljković) –
11/15–17/odm
Republika Kosovo: nova zvezda na evropskem nebu ali pravna
črna luknja? (Dominika Švarc) – 9/9–11/č
Še enkrat o odcepitvi, pravici do samoodločbe in priznanju
Kosova (Dominika Švarc) – 14/VI–VIII/pril

kredit
koncesije
Aktualna vprašanja javnih naročil in javnih koncesij (Nika Hudej)
– 42/20/por
Dolžno ravnanje odgovornih oseb ministrstva pri podeljevanju
koncesije (Mojca Beliš) – 40-41/32/mo
Javne pogodbe (Rajko Pirnat) – 12/54–56/č
Koncesijska politika kot predmet morebitne spremembe Zakona
o igrah na srečo (Dženeta Cizelj) – 28/9-10/č
Stranka v postopku izdaje koncesijskega akta – 47/19/sp

glej posojila

kulturna dediščina
International Law, Museums and the Return of Cultural Objects
(Katarina Krapež) – 35/32/prik
Pravni vidiki obravnavanja iz slovenske Istre prenesenih umetniških del (Jernej Letnar Černič) – 48/18–20/č

L

konkurenčno pravo
glej tudi Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
Competition Cases from the European Union – The Ultimate
Guide to Leading Cases from all 27 Member States (Irena
Vovk) – 21/32/prik
Competition Policy in the European Union (Katarina Krapež) –
49-50/40/prik
Delovanje oseb javnega prava na trgu in v postopkih javnih
naročil (Dušan Kapevski) – 21/V–VIII/pril
European Community Law of Competition (Katarina Krapež) –
27/32/prik
Konkurenca (Nataša Skubic) – 21/34/č
Konkuernca II. (Nataša Skubic) – 22/34/č
Konkurenčno pravo (Nika Hudej) – 43/18/por
Od Lizbonske pogodbe do modernizacije konkurenčnega prava
(Maja Brkan) – 24-25/36-37/por
The Oxford Encyclopedia of European Community Law – Competition Law and Policy (Volume III) (Irena Vovk) –
13/31/prik
Varstvo konkurence je zgolj varstvo posameznikov (Jani Soršak)
– 35/3/uv

korupcija
glej tudi Komisijo za preprečevanje korupcije
Financiranje politike in korupcija v Vzhodni Evropi (Drago Kos) –
15/32-33/prik

lastninska pravica
glej tudi zemljiška knjiga
Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise (Miha Juhart) –
3/II–V/pril
Government Pirates: The Assault on Private Property Rights and
How We Can Fight It (Katarina Krapež) – 33/32/prik
Izločitvena tožba – lastninska pravica v pričakovanju –
45/24-25/sp
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi 116. člena SZ (Renato Vrenčur, Jorg Sladič) – 18/II–IV/pril
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi sklepa o izročitvi v izvršilnem postopku
(Jorg Sladič) – 35/6–8/č
Lastninska pravica tujcev na nepremičninah (Nadija Šuler) –
44/11-12/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 16-17/26-27/sp
Paragraf: Etažna lastnina (Alenka Leskovic) – 24-25/43/č
Pridobitev lastninske pravice – stanovanje – 1/23–25/sp
Prodaja idealnega deleža na solastni nepremičnini –
46/22-23/sp
Rešitve kažejo podobnosti (Zvjezdana Šimic, Mirna Švarc) –
31-32/42/por
Tožba po 168. členu ZIZ (Danilo Ukmar) – 31-32/12–16/č
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latinščina
glej jezik

Latvija
Medvojne (zunajsodne) likvidacije nacističnih kolaboracionistov
(Peter Pavlin) – 45/28-29/sp

leposlovje
Delegat (Matjaž Ambrož) – 46/31/zap
Kant in Hegel v filmu (Matjaž Ambrož) – 28/30/zap
Kroga, ki se sekata (Matjaž Ambrož) – 21/31/zap
Odstranjevanje birokratskih ovir (doživljajski spis) (Matjaž Ambrož)
– 35/30-31/zap
Politika in pravo (Matjaž Ambrož) – 16-17/31/zap
Pravo (in sorodno) v popularni popevki (Matjaž Ambrož) –
29-30/39/zap
Sklepanje pogodb med občani (Matjaž Ambrož) – 38-39/35/zap
Sodobno podjetništvo (Matjaž Ambrož) – 44/30/zap
Sova v temi (Maj Fritz) – 22/30-31/zap
Sposobnost abstraktnega mišljenja (Matjaž Ambrož) – 42/31/zap
Spoštovanje norme (Matjaž Ambrož) – 40-41/38/zap
Tehnike sproščanja (Matjaž Ambrož) – 33/31/zap
Teorija in praksa (Matjaž Ambrož) – 18/31/zap
Vprašanje časa (Matjaž Ambrož) – 49-50/38/zap
Zavarovalniški posli, čistila in motivacija (Matjaž Ambrož) –
36/31/zap
Zavidanje naravoslovcem (Matjaž Ambrož) – 24-25/39/zap

letni dopust
Koriščenje letnega dopusta ob prehodu v drugo podjetje (Nataša Belopavlovič) – 6-7/25/vo
Nadomestilo plače za čas koriščenja letnega dopusta (Nataša
Belopavlovič) – 43/23/vo
Neizplačilo regresa (sodelavka PP) – 43/22/vo
Obdavčitev regresa in novosti pri koriščenju letnega dopusta –
19/I-II/pod
Odmera dopusta v primeru dopolnilnega dela (Nataša Belopavlovič) – 47/18/vo
Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta (Nataša Belopavlovič)
– 18/22/vo
Poklicna rehabilitacija in pravica delavca do regresa (Nataša
Belopavlovič) – 44/19-20/vo
Pravica do sorazmernega dela dopusta in regres za letni dopust
(Nataša Belopavlovič) – 37/21/vo
Pravica do sorazmernega dela regresa (Nataša Belopavlovič) –
18/22/vo
Preveč izplačan regres in njegova izterjava (Nataša Belopavlovič)
– 34/26/vo
Pridobitev pravice do letnega dopusta (Nataša Belopavlovič) –
15/24-25/vo
Regres in letni dopust (Nataša Belopavlovič) – 42/24/vo
Regres za letni dopust – 1/II-III/pod
Sorazmerni del regresa za letni dopust (Nataša Belopavlovič) –
6-7/26/vo
Spremembe ZDR (2) (Miha Šercer) – 2/17-18/č

literatura (knjige)
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glej tudi doktorati
za seznam domačih avtorjev glej str. 41.
za seznam tujih knjig glej str. 54-55.
A Foucauldian Approach to International Law – Descriptive
Thoughts for Normative Issues (Irena Vovk) – 1/31/prik
A Philosophy of Evidence Law: Justice in the Search for Truth
(Katarina Krapež) – 33/32/prik
A Spouse’s Guide To Hiding Assets (Katarina Krapež) –
36/32/prik
AIDS Law (Katarina Krapež) – 36/32/prik
Alternative Dispute Resolution: A Practical Guide (Katarina Krapež) – 38-39/36/prik
Anti-Dumping and Countervailing Action – Limits Imposed by
Economic and Legal Theory (Irena Vovk) – 1/31/prik
Autonomy: In the Law (Ius Gentium: Comparative Perspectives
on Law and Justice) (Katarina Krapež) – 31-32/40/prik
Biotechnology and the Challenge of Property – Property Rights
in Dead Bodies, Body Parts and Genetic Information (Irena
Vovk) – 18/32/prik
Child Labour in a Globalized World (Katarina Krapež, Boštjan
Koritnik) – 43/32/prik
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Child Maltreatment and the Law: Returning to First Principles
(Katarina Krapež) – 35/32/prik
Competition Cases from the European Union – The Ultimate
Guide to Leading Cases from all 27 Member States (Irena
Vovk) – 21/32/prik
Competition Policy in the European Union (Katarina Krapež) –
49-50/40/prik
Computer Crimes and Digital Investigations (Irena Vovk) –
1/31/prik
Constitutional Dilemmas: Conflicts of Fundamental Legal Rights
in Europe and the USA (Katarina Krapež) – 44/32/prik
Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken (Boštjan
Koritnik) – 42/32/prik
Criminal Investigative Failures (Katarina Krapež) – 48/32/prik
Criminal Justice Ethics: Theory and Practice (Katarina Krapež) –
37/32/prik
Critical Race Realism: Intersections of Psychology, Race and
Law (Katarina Krapež) – 45/32/prik
Davčno pravo (Jernej Podlipnik) – 2/32-33/prik
Delovnopravni priročnik s sodno prakso (Nataša Belopavlovič) –
43/32-33/prik
Diplomatic Law – Commentary on the Vienna Convention on
Diplomatic Relations (Irena Vovk) – 21/32/prik
Divorce Mediation from the Inside Out: A Mindful Approach to
Divorce (Katarina Krapež) – 46/32/prik
E-demokracija (Marko Pavliha) – 16-17/32-33/prik
e-Discovery: Current Trends and Cases (Katarina Krapež) –
27/32/prik
Energy Law in Europe: National, EU and International Law Regulation (Irena Vovk) – 3/31/prik
Ethnography and Law (The International Library of Essays in
Law and Society) (Irena Vovk) – 24-25/40/prik
EU Agricultural Law (Irena Vovk) – 18/32/prik
EU Emissions Trading – Initiation, Decision-making and Implementation (Irena Vovk) – 20/32/prik
Europe’s Global Role – External Policies of the European Union
(Irena Vovk) – 22/31/prik
European Community Law of Competition (Katarina Krapež) –
27/32/prik
European Labour Law (Irena Vovk) – 24-25/40/prik
European Ombudsman-Institutions: A Comparative Legal Analysis
Regarding the Multifaceted Realisation of an Idea (Katarina
Krapež) – 44/32/prik
Exploiting the Limits of Law: Swedish Feminism and the Challenge to Pessimism (Irena Vovk) – 2/31/prik
Family Life – Under One Roof (Irena Vovk) – 11/32/prik
Financiranje politike in korupcija v Vzhodni Evropi (Drago Kos) –
15/32-33/prik
God on Trial: Landmark Cases from America’s Religious Battlefields (Katarina Krapež) – 28/32/prik
Gospodarsko statusno pravo (Aljoša Dežman) – 2/31/prik
Government Pirates: The Assault on Private Property Rights and
How We Can Fight It (Katarina Krapež) – 33/32/prik
Guide to European Company Laws (Irena Vovk) – 22/31/prik
Honor Bound: Inside the Guantanamo Trials (Katarina Krapež) –
29-30/40/prik
Humanitarian Intervention after Kosovo: Iraq, Darfur and the
Record of Global Civil Society (Katarina Krapež) –
47/32/prik
llegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants (Katarina Krapež) – 34/32/prik
Impact Assessment in EU Lawmaking (Irena Vovk, Katarina Krapež) – 26/32/prik
Informacijske pravice družbenikov (Saša Prelič) – 6-7/39-40/prik
Insolvenčno pravo Srednje in Vzhodne Evrope (Andrej Ekart) –
28/31-32/prik
Intellectual Property and Open Source: A Practical Guide to Protecting Code (Katarina Krapež) – 34/32/prik
Intellectual Property and TRIPS Compliance in China – Chinese
and European Perspectives (Irena Vovk) – 3/31/prik
International Finance – Law and Regulation (Irena Vovk) –
20/32/prik
International Insolvency Law – Themes and Perspectives (Irena
Vovk) – 20/32/prik
International Law and Society – Empirical Approaches to Human
Rights (Irena Vovk) – 4/32/prik
International Law, Museums and the Return of Cultural Objects
(Katarina Krapež) – 35/32/prik
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Interpretativne odločbe Ustavnega sodišča (Tilen Štajnpihler) –
3/32-33/prik
Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva
(Aleksij Mužina) – 47/31–33/prik
Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior
(Katarina Krapež) – 45/32/prik
Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine (Marko Bošnjak) –
35/31-32/prik
Kazensko pravo: Splošni del in osnove posebnega dela (Matjaž
Ambrož) – 6-7/40-41/prik
Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic (Vesna Bergant
Rakočević) – 1/32-33/prik
Kriminalizacija škodljivega ravnanja (Peter Pavlin) – 43/31/prik
KZ in KZ-1 z uvodnimi pojasnili (Liljana Selinšek) –
49-50/39-40/prik
Legal Responses to HIV and AIDS (Katarina Krapež) –
47/32/prik
Law as a Moral Idea (Katarina Krapež, Boštjan Koritnik) –
43/32/prik
Law and Societiy Approaches to Cyberspace (Irena Vovk) –
15/32/prik
Law and the Politics of Reconciliation (Irena Vovk) – 11/32/prik
Lawyers in the Dock: Learning from Attorney Disciplinary Proceedings (Katarina Krapež, Boštjan Koritnik) – 43/32/prik
Lawyers’ Poker: 52 Lessons that Lawyers Can Learn from Card
Players (Katarina Krapež) – 47/32/prik
Making European Private Law – Governance Design (Irena Vovk)
– 18/32/prik
Making Your Case: The Art of Persuading Judges (Katarina Krapež) – 29-30/40/prik
Minervina sova – eseji o človekovih pravicah (Anže Erbežnik) –
26/31–33/prik
Mostovi prava III (Nataša Skubic) – 14/31–33/prik
Nakup in prodaja nepremičnine (Renato Vrenčur) – 1/31/prik
Neuroscience in the Courtroom: What Every Lawyer Should
Know About the Mind and the Brain (Katarina Krapež) –
44/32/prik
No Choirboy: Murder, Violence and Teenagers on Death Row
(Katarina Krapež) – 36/32/prik
Nov postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine (Jasna
Murgel) – 18/32-33/prik
Obvezni podatki v knjigi (Ministrstvo za kulturo RS) – 35/22/vo
Omejitve višine odgovornosti v prevoznem pravu (Marko Pavliha)
– 5/32-33/prik
Patents, Copyrights & Trademarks For Dummies (Boštjan Koritnik) – 42/32/prik
Pet najbolj problematičnih izplačil (Jernej Podlipnik) – 5/31/prik
Poglavja iz filozofije in teorije prava (Matej Avbelj) –
29-30/40-41/prik
Pogodba o zaposlitvi s komentarjem (Luka Tičar) –
46/32-33/prik
Pozabljena polovica (Katja Šugman Stubbs) – 13/32-33/prik
Praktikum za kazensko procesno pravo (Anže Erbežnik) –
14/32-33/prik
Pravnik na poti komu ali kam (Šime Ivanjko) – 10/32-33/prik
Pravo je »Proces« (Matjaž Ambrož) – 23/32-33/prik
Pravo gospodarskih družb (Aljoša Dežman) – 42/32-33/prik
Priročnik za javno naročanje (Tomaž Vesel) – 37/32-33/prik
Priročnik za življenjsko zavarovanje s pravnimi osnovami (Marko
Pavliha) – 31-32/40-41/prik
Prisons and Punishment (Katarina Krapež) – 44/32/prik
Privacy: The Lost Right (Katarina Krapež) – 37/32/prik
Proračunsko pravo (Igor Šoltes) – 22/32-33/prik
Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem (Katja Škrubej) – 45/32-33/prik
Religion and Free Speech Today: A Pro/Con Debate (Issues in
Focus Today) (Katarina Krapež) – 46/32/prik
Research Handbook in International Economic Law (Irena Vovk)
– 11/32/prik
Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe (Katarina
Krapež) – 31-32/40/prik
Safeguarding Vulnerable Adults and the Law (Katarina Krapež) –
47/32/prik
Scene of the Cybercrime (Katarina Krapež) – 29-30/40/prik
Serijski morilec: normalen psihopat patološke matere (Aleš Završnik) – 33/32-33/prik

L

Sodna praksa Srednje in Vzhodne Evrope (Andrej Ekart) –
8/32-33/prik
Sodni federalizem Evropske unije (Ivan Kristan) – 19/32-33/prik
Spolnost in kazensko pravo (Matjaž Ambrož) – 27/32-33/prik
Supervision of Police Personnel (Katarina Krapež) –
29-30/40/prik
Svoboda izražanja v sodni praksi ESČP in slovenski ustavnosodni praksi (Matija Žgur) – 12/88-89/prik
Šport & pravo (Katarina Zajc) – 20/32-33/prik
Teorija prava, tretja izdaja (Aleš Novak) – 9/32-33/prik
The 1972 World Heritage Convention – A Commentary (Irena
Vovk) – 12/32/prik
The Changing Law of the Employment Relationship – Comparative Analyses in the European Context (Irena Vovk) –
16-17/32/prik
The Future of Internet – and How to Stop It (Aleš Završnik) –
49-50/39/prik
The Future of Reputation – Gossip, Rumor, and Privacy on the
Internet (Irena Vovk) – 5/31/prik
The Handbook of International Humanitarian Law (Irena Vovk) –
20/32/prik
The Law and Economics of Contingent Protection in the WTO
(Irena Vovk) – 13/31/prik
The Law of Payment Services in the EU – The EC Directive on
Payment Services in the Internal Market (Irena Vovk) –
22/31/prik
The Legal Regulation of Pregnancy and Parenting in the Labour
Market (Katarina Krapež) – 48/32/prik
The Little Red Book of Wine Law: A Case of Legal Issues
(Katarina Krapež) – 49-50/40/prik
The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court (Katarina Krapež, Boštjan Koritnik) – 43/32/prik
The Oxford Encyclopedia of European Community Law – Competition Law and Policy (Volume III) (Irena Vovk) –
13/31/prik
The Oxford Handbook of International Environmental Law (Irena
Vovk) – 4/32/prik
The Phantom Capitalists – The Organization and Control of
Long-Firm Fraud (Irena Vovk) – 23/32/prik
The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once
and for All (Katarina Krapež) – 46/32/prik
The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Katarina Krapež) – 45/32/prik
The United Nation Convention Against Torture – A Commentary
(Irena Vovk, Katarina Krapež) – 26/32/prik
Trafficking in Human Beings: Modern Slavery (Katarina Krapež)
– 40-41/40/prik
Transnational Organized Crime – A Commentary on the UN
Convention and its Protocols (Irena Vovk) – 2/31/prik
Vademekum javnega naročanja (Konrad Plauštajner) –
4/31–33/prik
Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Maja
Lubarda) – 28/32-33/prik
Vrednote na odru življenja (Marko Pavliha) – 49-50/40-41/prik
What is a Just Peace? (Katarina Krapež) – 37/32/prik
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem (Luka Tičar) –
38-39/36-37/prik
Zakon o delovnih razmerjih v knjižnih izdajah (Brigita Rajšter Vranović) – 35/32-33/prik
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uroš Ilić) – 40-41/40-41/prik
Zakon o graditvi objektov (Janez Tekavc) – 36/32-33/prik
Zakon o pacientovih pravicah (Damjan Korošec) – 34/32-33/prik
Zakon o prekrških (ZP-1) z uvodnimi pojasnili (Maja Pruša) –
21/32-33/prik
Zakon o upravnem sporu s komentarjem (Rajko Pirnat) –
40-41/39/prik
Zakon o zadrugah s komentarjem (Šime Ivanjko) –
48/32-33/prik
Zbornik znanstvenih razprav 2008 (Jerca Kramberger Škerl) –
44/31–33/prik
ZDDPO-2 s komentarjem (Boštjan Petauer) – 24-25/40-41/prik
ZDDV-1 s komentarjem (Boštjan Petauer) – 11/32-33/prik

Lizbonska pogodba
Bolj medvladne kot nadnacionalne institucije? (Boštjan Koritnik)
– 8/30/por
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Enotna obravnava prošenj za azil v EU (Gregor Maučec) –
44/II–VIII/pril
Evropski načrt C (Matej Avbelj) – 26/3/uv
Institucionalne spremembe Unije po novi Lizbonski pogodbi (Ana
Vlahek) – 1/6–9/č
Javne službe na ravni primarnih virov ES (Petra Ferk) –
36/9–11/č
Listina EU o temeljnih pravicah in kazensko pravo (Marko
Bošnjak) – 5/II–VIII/pril
Lizbonska pogodba – ključ učinkovitosti (Gregor Krajc) –
12/6–8/č
Lizbonska pogodba na Irskem (Petra Ferk) – 11/34/por
Lizbonska pogodba ni v nasprotju s češko ustavo (Matej Avbelj)
– 47/28-29/sp
Novosti v kazenskem pravu EU po Lizbonski pogodbi (Marko
Bošnjak) –14/19–21/č
Od Lizbonske pogodbe do modernizacije konkurenčnega prava
(Maja Brkan) – 24-25/36-37/por
Od nacionalnega do evropskega sodstva (Marko Ilešič) –
15/6-7/č
Pomembnejše razlike med Lizbonsko pogodbo in Pogodbo o
Ustavi za Evropo (Marko Kirn) – 24-25/7–9/č
Premalo odgovorov na težnje ljudi (Petra Ferk) – 43/34/por
Pristojnost odločanja o temeljnih pravicah v reformirani EU (Alenka Škrk) – 28/11–13/č
Referendum ni potreben (Irena Vovk) – 4/34/por
Referendum pred ratifikacijo Lizbonske pogodbe ni nujen (Jan
Jeram) – 31-32/36-37/sp
Slovensko predsedovanje Svetu EU – breme, izziv, priložnost?
(Janez Lenarčič) – 1/3/uv
V trdnem primežu velikih držav (Matej Avbelj) – 44/14-15/č

ZDA nezmožne zagotoviti spoštovanje svojih mednarodnopravnih
obveznosti? (Vasilka Sancin) – 31-32/35-36/sp

mediacija
glej alternativno reševanje sporov

medicina
glej zdravstvo

mediji
FIFA proti Komisiji; sporni seznami pomembnih športnih dogodkov (Vesna Bergant Rakočević) – 6-7/20-21/č
Oglaševanje na televiziji in promoviranje sponzorjev na športni
prireditvi (Tone Jagodic) – 42/10-11/č
Paragraf: Obračun (Alenka Leskovic) – 49-50/43/č
Razžalitev dobrega imena in časti v tisku – zasebnopravni subjekti – 28/23-24/sp
Spletni časopis za NVO (Katarina Krapež) – 47/40/prik
Vsebina in namen pravice do popravka – 3/23-24/sp

mednarodno kazensko pravo
glej tudi Mednarodno kazensko sodišče in Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
Kaznivo dejanje agresije v KZ-1 in kdo je lahko storilec (Sabina
Zgaga) – 37/15–17/č

Mednarodno kazensko sodišče
Time-out zaradi preveč dogovorov o zaupnosti (Beti Hohler) –
26/29/sp
Uravnoteženje pravice do poštenega postopka z interesi ZN
(Sabina Zgaga) – 43/27-28/sp

lokalna samouprava
glej tudi občine in pokrajine
Članstvo poslanca v nadzornem svetu medobčinskega javnega
sklada (Mojca Beliš) – 48/27/mo
Odgovornost države in občin za ceste (Franci Ježek) –
26/13-14/č
Pravni in davčni vidiki prenosa sredstev v upravljanju iz javnega
podjetja na lokalno skupnost (Boris Jagodič) – 21/II–V/pril
Predkupna pravica solastnika na nepremičnini v koliziji z drugimi
zakonitimi predkupnimi pravicami (Nadija Šuler) – 36/8-9/č
Proračunsko pravo (Igor Šoltes) – 22/32-33/prik

Lukenda
glej sodstvo

M
Madžarska
V znamenju rdeče zvezde (Peter Pavlin) – 38-39/29-30/sp

Makedonija
Prva sodba glede konflikta v Makedoniji (Miša Zgonec - Rožej)
– 34/30-31/sp
Zaradi ustavnega imena med Makedonijo in Grčijo še vedno vre
(Vasilka Sancin) – 46/15-16/č

manjšine
glej tudi Romi
Narodni manjšini v Sloveniji: ustavnopravni pomislek proti 10.
členu ZDru-1 (Andraž Teršek) – 2/9–11/č
Nezavezujoče: Jezik manjšine ni tuji jezik! (Andraž Teršek) –
38-39/39/č
Obravnava madžarščine in italijanščine kot tujih jezikov na
območjih, kjer živita ti avtohtoni narodni skupnosti –
37/25/sp

Meddržavno sodišče
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Odcepitev Kosova vendarle pred Meddržavnim sodiščem (Dominika Švarc) – 42/16-17/č
Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo (Vasilka Sancin) –
42/27-28/sp
Zaradi ustavnega imena med Makedonijo in Grčijo še vedno vre
(Vasilka Sancin) – 46/15-16/č

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
Branitelj Srebrenice opran krivde za vojna hudodelstva (Miša
Zgonec - Rožej) – 28/28-29/sp
Ciril Ribičič: Na preizkušnji v Haagu (Dean Zagorac) – 1/30/int
Oprostilna sodba v senci sistematičnega zastraševanja prič (Miša
Zgonec - Rožej) – 20/25-26/sp
Prva sodba glede konflikta v Makedoniji (Miša Zgonec - Rožej)
– 34/30-31/sp

mednarodno pravo
glej tudi Meddržavno sodišče in mednarodno kazensko pravo
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (1.) (Simona Drenik) –
31-32/26/č
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (2.) (Simona Drenik) –
33/22/č
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (3.) (Simona Drenik) –
34/23/č
A Foucauldian Approach to International Law – Descriptive
Thoughts for Normative Issues (Irena Vovk) – 1/31/prik
Arktika v središču interesov (Aleksander Čičerov) – 42/17-18/č
Branitelj Srebrenice opran krivde za vojna hudodelstva (Miša
Zgonec - Rožej) – 28/28-29/sp
Evropska misija za krepitev pravne države na Kosovu brez pravne podlage? (Maja Smrkolj) – 21/16-17/č
International Law, Museums and the Return of Cultural Objects
(Katarina Krapež) – 35/32/prik
Kaj je (bil) problem Kosova (Ivan Kristan) – 14/II–V/pril
Neodvisnost Kosova – sui generis (Simona Drenik) –
22/19-20/odm
Nerešena mejna vprašanja med Hrvaško in BiH (Anida Sarajlić)
– 36/19-20/č
Nizozemsko sodišče ni pristojno za presojo odgovornosti OZN
(Dominika Švarc) – 28/27-28/sp
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka
in premoženja v razmerju med Republiko Slovenijo in Kosovom – 45/IV/erar
Pirati v 21. stoletju (Vasilka Sancin) – 23/21-22/č
Po Kosovu Gruzija: mednarodno pravo in igre moči (Dominika
Švarc) – 35/20/č
Pravni vidiki obravnavanja iz slovenske Istre prenesenih umetniških del (Jernej Letnar Černič) – 48/18–20/č
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Presekani (in spet zavezani) gordijski vozel (Maja Brkan) –
36/25–27/sp
Priznavanje »Kosova« – pogreb prava? (Božidar Veljković) –
11/15–17/odm
Razburkano Jadransko morje (Patrick Vlačič) – 2/3/uv
Republika Kosovo: nova zvezda na evropskem nebu ali pravna
črna luknja? (Dominika Švarc) – 9/9–11/č
Reševanje spora o meji na morju (Ljubica Šalinger) –
6-7/16–19/č
Še enkrat o odcepitvi, pravici do samoodločbe in priznanju
Kosova (Dominika Švarc) – 14/VI–VIII/pril
Širša vprašanja odnosov med pravnimi redi v EU (Matej Avbelj)
– 12/28–30/č
Zaradi ustavnega imena med Makedonijo in Grčijo še vedno vre
(Vasilka Sancin) – 46/15-16/č
Zaščita civilistov med mirovnimi operacijami (Dominika Švarc) –
49-50/24-25/č
ZDA nezmožne zagotoviti spoštovanje svojih mednarodnopravnih
obveznosti? (Vasilka Sancin) – 31-32/35-36/sp

Mehika
ZDA nezmožne zagotoviti spoštovanje svojih mednarodnopravnih
obveznosti? (Vasilka Sancin) – 31-32/35-36/sp

meja
glej tudi Schengen
Brez prejudiciranja meja (Katarina Krapež) – 46/34/por
Izvajanje Nature 2000 na spornem (ob)mejnem območju (Polona
Eržen) – 33/18-19/č
Neodplačna zaplemba premoženja zasebnikov zaradi spremembe
državne meje po drugi svetovni vojni (Peter Pavlin) –
48/29-30/sp
Nerešena mejna vprašanja med Hrvaško in BiH (Anida Sarajlić)
– 36/19-20/č
Razburkano Jadransko morje (Patrick Vlačič) – 2/3/uv
Reševanje spora o meji na morju (Ljubica Šalinger) –
6-7/16–19/č

mobing
Mobbing kot orodje korupcije (Bećir Kečanović) – 33/12-13/č
Mobing v slovenski zakonodaji (Maja Potočnik, Ana Lešnik) –
37/12–14/č
Spremembe ZDR (1) (Miha Šercer) – 1/20–22/č
Šikaniranje v okviru delovnega razmerja – mobing – 48/II-III/pod
ZDR-A in (spolno) nadlegovanje na delovnem mestu (Nataša
Barlič) – 5/20–22/č

morala
Ad hoc: O dvojni morali ali o tem, kako je seks precenjen
(Vesna Bergant Rakočević) – 48/35/č
Določbe lizinške pogodbe v nasprotju z moralnimi načeli –
12/II-III/pod
Dworkin o človekovih pravicah, morali in pravu (Matej Avbelj) –
18/29-30/por
Law as a Moral Idea (Katarina Krapež, Boštjan Koritnik) –
43/32/prik
Moralnost sodstva (Marijan Pavčnik) – 20/7/č
Nezavezujoče: Stik z odvetnikovim etičnim in moralnim
(samo)razumevanjem (Andraž Teršek) – 21/35/č
Ničnost pogodbe zaradi nasprotovanja moralnim načelom – prodaja stvari na javni dražbi in dogovor o najvišji ceni –
6-7/32–34/sp
O (ne)ustavnosti volitev v državnotožilski svet (Hinko Jenull) –
37/10–12/č

N
nagradne igre
Nagradne igre in davčna številka (Irena Vovk) – 9/27/mo
Zavajajoče oglaševanje – nagradna igra – 18/26-27/sp

najem
Najem neprofitnega stanovanja (Ana Vlahek) – 4/24-25/vo
Obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem –
1/I-II/pod
Obdavčitev najema grobov – 18/I/erar

M–N

Učinki pogodbe – najem poslovnih prostorov – 6-7/34/sp

naravne nesreče
Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče (Nataša
Belopavlovič) – 4/25/vo

Nemčija
Dolžnost prevesti listinske priloge k tožbi (Andrej Ekart) –
27/26–28/sp
Nedokončana zgodba o hrambi podatkov (Mitja Podpečan) –
14/29-30/sp
Neodplačna zaplemba premoženja zasebnikov zaradi spremembe
državne meje po drugi svetovni vojni (Peter Pavlin) –
48/29-30/sp
O iztožljivosti pravice do čistega zraka (Maja Smrkolj) –
33/28-29/sp
Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejšo izvršbo (Vesna Rijavec)
– 12/31–33/č
The Changing Law of the Employment Relationship – Comparative Analyses in the European Context (Irena Vovk) –
16-17/32/prik
Udeležba nemških letal pri nadzoru turškega zračnega prostora
neustavna (Maja Smrkolj) – 20/26-27/sp
Varstvo zaupnosti in integritete informacijskih sistemov (Mitja
Podpečan) – 11/29-30/sp
Zlate delnice kot nedopustna omejitev prostega pretoka kapitala
– zadeva Volkswagen (Renata Zagradišnik) – 3/29-30/sp

nepremičnine
glej tudi urejanje prostora in zemljiška knjiga
DDV in pogodbe sale and lease back – 29-30/III/erar
Dokaz neobstoja oz. nedosegljivosti upnika (Miha Šlamberger) –
5/23/vo
Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise (Miha Juhart) –
3/II–V/pril
Imisije – 13/26-27/sp
Institut prepustitve stanovanja v skupni uporabi v ZPND (Igor
Vuksanović) – 44/6-7/č
Izbris služnosti na podlagi enostranske izjave (Renato Vrenčur) –
48/22/vo
Izbrisna tožba (Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur) – 33/8-9/č
Izkazovanje večkratnega zaporednega prenosa upravičenja do
pridobitve lastninske pravice na nepremičnini (Nadija Šuler)
– 46/10/č
Javna pot – 21/22/sp
Kategorizacija javne ceste brez pridobitve zemljišča ali razlastitve
– 28/22/sp
Kategorizacija lokalne ceste na zemljišču v tuji lasti – 42/25/sp
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi 116. člena SZ (Renato Vrenčur, Jorg Sladič) – 18/II–IV/pril
Lastninjenje zadružnih kmetijskih zemljišč – kriterij neodplačnosti
– 35/24–26/sp
Lastninska pravica tujcev na nepremičninah (Nadija Šuler) –
44/11-12/č
Na grudo priklenjeni (Hinko Jenull) – 24-25/12/č
Najem neprofitnega stanovanja (Ana Vlahek) – 4/24-25/vo
Nakup in prodaja nepremičnine (Renato Vrenčur) – 1/31/prik
Nakup nelegalne gradnje, vpisane v kataster stavb in zemljiško
knjigo (Biljana Erdelič) – 13/15–17/č
Nepredvidljive fizične razmere gradnje po FIDIC (Konrad Plauštajner) – 3/VI–VIII/pril
Neskladne gradnje (Irena Polak Remškar) – 27/6–8/odm
Obdavčitev posla iz drugega odstavka 48. člena SPZ (Irena
Polak Remškar) – 10/12–14/č
Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Davčna
uprava RS) – 26/20/vo
Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Zdravko
Maček) – 29-30/27-28/vo
Obvestilo o spremembi Stanovanjskega zakona – črtanje četrte
alineje 92. člena – 33/II/erar
Obvestilo zavezancem ob pridobitvi – nakupu oz. prejemu nepremičnine – 15/IV/erar
Odbitek DDV od nakupa nepremičnine ali zlate oz. srebrne palice, ki se uporabljajo v naložbene namene – 11/I/erar
Odbitek DDV od nakupa zlatih ali srebrnih palic ali nepremičnin,
ki se uporabljajo v naložbene namene – 43/I/erar
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Odstranitev škodne nevarnosti – 20/21–23/sp
Olajšava za investicije pri prodaji in povratnem odkupu (»sale
and lease back«) – 29-30/III/erar
Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek (Maja
Lukan Lapornik) – 6-7/14-15/č
Osebni podatki za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (Katarina Krapež) – 31-32/30/mo
Paragraf: Etažna lastnina (Alenka Leskovic) – 24-25/43/č
Poenostavljeni postopki pri graditvi objektov (Adrijana Viler Kovačič) – 19/14-15/č
Pojem in praktični pomen maksimalne hipoteke (Urška Krajšek)
– 5/10-11/č
Predkupna pravica solastnika na nepremičnini v koliziji z drugimi
zakonitimi predkupnimi pravicami (Nadija Šuler) – 36/8-9/č
Prestavitev služnostne poti (Ana Vlahek) – 8/21-22/vo
Pridobitev lastninske pravice – stanovanje – 1/23–25/sp
Prodaja idealnega deleža na solastni nepremičnini –
46/22-23/sp
Prodaja kmetijskega zemljišča – predpostavke za sklenitev
pogodbe – 47/22-23/sp
Prodaja stanovanjskih objektov neposredno investitorju in uporaba nižje stopnje DDV – 49-50/I/erar
Različni vidiki obdavčitve fizične osebe pri prodaji nepremičnine
– 23/I-II/pod
Razlogi za ustanovitev stavbne pravice (Nejc Zemljak) –
20/16-17/č
Spet prehitro in nedomišljeno? (Boštjan Koritnik) – 18/28-29/por
Spet spremembe nepremičninske zakonodaje (Matjaž Tratnik) –
14/6–9/č
Še o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku
(Luka Štravs, Metka Černelč) – 8/16/odm
Varovanje kmetijskih površin v postopku priprave prostorskih
aktov (Peter Lovšin, Janez Tekavc) – 34/12–14/č
Vprašanja vezana na nepremičnino – 33/I/erar

nezdružljivost funkcije
Konflikt interesov v razmerju med opravljanjem nalog organa
občinske uprave in članstvom v svetu občinskega javnega
zavoda (Grega Kordež) – 3/25/mo

ničnost
Ab initio nullum, semper nullum (Janez Kranjc) – 44/34/č
Ničnost pogodbe zaradi nasprotovanja moralnim načelom – prodaja stvari na javni dražbi in dogovor o najvišji ceni –
6-7/32–34/sp
Posledice ničnosti upravne odločbe – denarna restitucija –
37/28–30/sp

Nizozemska
Nizozemsko sodišče ni pristojno za presojo odgovornosti OZN
(Dominika Švarc) – 28/27-28/sp

Norveška
Pismo z Norveške (Ciril Ribičič) – 19/29-30/por

notariat
Na grudo priklenjeni (Hinko Jenull) – 24-25/12/č
Overitev podpisa na listini, ki se bo uporabljala v mednarodnem
prometu (Nina Scortegagna) – 4/9–11/č
Paragraf: Bodo notarji delili zapuščino? (Alenka Leskovic) –
4/35/č

O
občine
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Gospodarno ravnanje s premoženjem občine (Mojca Beliš) –
26/24/mo
Javna pot – 21/22/sp
Kategorizacija javne ceste brez pridobitve zemljišča ali razlastitve
– 28/22/sp
Kategorizacija lokalne ceste na zemljišču v tuji lasti – 42/25/sp
Konflikt interesov javnega uslužbenca (Mojca Beliš) – 44/23/mo
Konflikt interesov v razmerju med opravljanjem nalog organa
občinske uprave in članstvom v svetu občinskega javnega
zavoda (Grega Kordež) – 3/25/mo

Nujnost javne razgrnitve v postopku priprave in sprejema prostorskega planskega akta – 47/19-20/sp
Objava sklepov občinskega sveta na spletu (Irena Vovk) –
19/26/mo
Oddaja poslovnih prostorov občine v brezplačno uporabo zasebnemu visokošolskemu zavodu (Grega Kordež) – 19/25/mo
Odlok o oskrbi s pitno vodo (Irena Vovk) – 11/27/mo
Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek (Maja
Lukan Lapornik) – 6-7/14-15/č
Prednostna pravica nakupa nepremičnine – dvakratna prodaja –
29-30/30–32/sp
Ravnanje župana kot uradne osebe občine (Grega Kordež) –
18/24/mo
Razlogi za ustanovitev stavbne pravice (Nejc Zemljak) –
20/16-17/č
Sprememba območji naselji – 11/24/sp
Sprememba pogojev gradnje – 10/23/sp
Sprememba rabe zemljišča – 12/85/sp
Stroški prevoza za otroka s posebnimi potrebami (Jasna Murgel)
– 9/23/vo
Še o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku
(Luka Štravs, Metka Černelč) – 8/16/odm
Ustanavljanje evroregij in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (Simona Drenik) – 18/6–8/č
Videosnemanje sej občinskega sveta (Irena Vovk) – 18/26/mo
Volitve v Državni svet v Mestni občini Koper – 6-7/27–29/sp
Zdravstveno zavarovanje brezposelnega občana – podatki o premoženju (Irena Vovk) – 15/27/mo

obligacijsko pravo
glej tudi obresti, odgovornost in pogodbe
Actio pauliana – prekluzivni rok po drugem odstavku 394. člena
ZGD – 43/24-25/sp
Denarna odškodnina kot zadoščenje za duševne bolečine –
19/II-III/pod
Gordijski vozel zamudnih obresti (Milan Viršek) – 6-7/9-10/č
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in odpoved dediščini
(Brina Felc) – 44/13-14/č
Neveljavnost darilne pogodbe – kondikcija – 24-25/28-29/sp
Ničnost pogodbe zaradi nasprotovanja moralnim načelom – prodaja stvari na javni dražbi in dogovor o najvišji ceni –
6-7/32–34/sp
Nove tendence v razvoju obligacijskega prava (Jan Jeram) –
42/22/por
Obrestna mera zamudnih obresti od evrskih zneskov za čas do
uveljavitve evra (Irena Hacin Kölner) – 6-7/11-12/č
Odstranitev škodne nevarnosti – 20/21–23/sp
Pet najbolj problematičnih izplačil (Jernej Podlipnik) – 5/31/prik
Posledice ničnosti upravne odločbe – denarna restitucija –
37/28–30/sp
Pravica uporabe in denacionalizirano zemljišče (Luigi Varanelli) –
13/23-24/vo
Preklic darila – velika nehvaležnost – 47/20-21/sp
Prepoved povzročanja škode – čezmerne imisije pri splošno koristni dejavnosti – 18/24–26/sp
Procesni ugovor pobota v individualnih delovnih sporih (Tanja
Pirnat) – 46/13–15/č
Protest skladiščnice – pravna praznina (Jože Ilc) – 13/17-18/č
Rok za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – 47/23-24/sp
Zaposlitev upokojenca (Nataša Belopavlovič) – 27/23-24/vo
ZOR, OZ – in kaj sledi? (Marko Brus) – 44/3/uv

obramba
glej tudi odvetništvo
Obramba po telefonu (Kristina Božič) – 2/30/sp
Obrambne poizvedbe v osnutku predloga novega ZKP-1 (Mitja
Jelenič Novak) – 19/19–22/č
Sprememba obtožnice – pravica do obrambe – 37/26-27/sp

obresti
Davčna obravnava obresti na denarne depozite, dosežene pri
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali v državi
članici EU – 18/II-III/erar
Do konca leta lahko davčno optimizirate tudi obresti –
46/I-II/pod
Gordijski vozel zamudnih obresti (Milan Viršek) – 6-7/9-10/č
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Nesmisel finančnega vedeževanja (Jure Mikuž) – 36/36/č
Obravnava prihodkov od zamudnih obresti od neupravičeno
odmerjenega davka – 18/II/erar
Obrestna mera zamudnih obresti od evrskih zneskov za čas do
uveljavitve evra (Irena Hacin Kölner) – 6-7/11-12/č
Obrestovanje pogojevanega predplačila – 3/II-III/pod
Prikrito izplačilo dobička in obdavčenje z davčnim odtegljajem
ter obresti med povezanimi osebami – 47/I-III/erar
Zamudne obresti od nečistih odškodninskih terjatev za premoženjsko škodo – 38-39/26–28/sp

odgovornost
Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora –
40-41/IV/erar
Denarna odškodnina kot zadoščenje za duševne bolečine –
19/II-III/pod
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo (Nina Betetto) –
44/28-29/por
Krivdna odgovornost države in zdravstvene ustanove za samomor vojaka – 45/25–27/sp
Nekaj aktualnih vprašanj dednega prava (Jan Jeram) –
43/19-20/por
Nezavezujoče: Odgovornost za kakovost duševnega življenja
(Andraž Teršek) – 45/35/č
Nizozemsko sodišče ni pristojno za presojo odgovornosti OZN
(Dominika Švarc) – 28/27-28/sp
O (ne)obstoju objektivne odškodninske odgovornosti Skupnosti
(Maja Smrkolj) – 36/24-25/sp
Objektivna odgovornost države – padec vojaka na poledenelih
tleh –12/86-87/sp
Odgovornost delodajalca – varstvo pri delu na električnih napravah – 5/26-27/sp
Odgovornost države in občin za ceste (Franci Ježek) –
26/13-14/č
Odgovornost države za delo policije – adekvatna vzročna zveza
– 48/25-26/sp
Odgovornost gospodarskih družb do temeljnih človekovih pravic
(Jernej Letnar Černič) – 1/17–20/č
Odgovornost lastnika zaradi ugriza psa – pojem nedopustnega
in krivdnega ravnanja – 34/26–28/sp
Odgovornost pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika za prekršek (Liljana Selinšek) – 28/21–22/vo
Odgovornost šole – poškodba otroka zaradi padca rokometnega
gola – 35/27-28/sp
Odgovornost za pravne napake – rok za uveljavljanje jamčevalnih sankcij – 34/28–30/sp
Odgovornost zasebnih vojaških podjetij za kršenje temeljnih človekovih pravic (Jernej Letnar Černič) – 45/18–20/č
Odškodnina za neutemeljen pripor – 48/27-28/sp
Odškodnina za vojno škodo – ukradeni otroci – 9/25–28/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – nedopustnost ravnanja
– 4/26–28/sp
Odškodninska odgovornost države – dolžno ravnanje policije –
22/22/sp
Odškodninska odgovornost države – protipravnost –
10/24–26/sp
Odškodninska odgovornost poslovodje družbe – prevara –
20/23-24/sp
Omejitve višine odgovornosti v prevoznem pravu (Marko Pavliha)
– 5/32-33/prik
Pogodbene klavzule o omejitvi ali izključitvi poslovne odškodninske odgovornosti (Vesna Kranjc) – 14/9–11/č
Poveljniška odgovornost in predlog KZ-1 (Matjaž Ambrož) –
15/21-22/č
Pravica do povračila škode po 26. členu Ustave v praksi sodišč
(Martina Bukovec) – 34/IV–VIII/pril
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja – 28/II-III/pod
Predvidene spremembe ZOPOKD (Liljana Selinšek) – 15/19-20/č
Predvolilni čas (Matej Tomažin) – 23/36/č
Prepoved povzročanja škode – čezmerne imisije pri splošno koristni dejavnosti – 18/24–26/sp
Procesni vidik odgovornosti menedžerjev upnikom stečajnega
dolžnika (Uroš Ilić) – 33/II–VIII/pril
Skrbnost (skritih) menedžerjev – spregledana zaostritev (Uroš
Ilić) – 27/II–VIII/pril
Spet prehitro in nedomišljeno? (Boštjan Koritnik) – 18/28-29/por

O

Višina oškodovančevega prispevka k nastanku škode –
44/II-III/pod
Vloga poslovodstva pri insolventnosti družbe (Mojca Kunšek) –
38-39/8–10/č
Vprašanje določanja odškodnine pri predčasni prekinitvi pogodbe
(Mladen Čičmir) – 24-25/31–33/sp
Zamudne obresti od nečistih odškodninskih terjatev za premoženjsko škodo – 38-39/26–28/sp
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem (Jožef Kovač) – 36/15/č
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – pojem uporabe vozila
– 27/24-25/sp
Zdravniška napaka – pojasnilna dolžnost – 31-32/28-29/sp

odpoved pogodbe o zaposlitvi
Določanje odpravnine (Nataša Belopavlovič) – 2/22/vo
Izredna odpoved delodajalca zaradi neupravičene odsotnosti
(Nataša Belopavlovič) – 23/22/vo
Minimalni odpovedni roki po noveli ZDR (Nataša Belopavlovič) –
24-25/27/vo
Odklonitev ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu (Nataša Belopavlovič) – 21/21/vo
Odpoved in novo zaposlovanje (Darja Senčur Peček) –
38-39/24-25/vo
Preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) –
37/21/vo
Reorganizacija in utemljenost odpovednega razloga –
34/II-III/pod
Spremembe ZDR (3) (Miha Šercer) – 4/22–24/č
Trajanje poskusnega dela – 16-17/II-III/pod
Utemeljenost odpovednega razloga – 5/II/pod
Večkratno pravno varstvo pred odpovedjo (Nataša Belopavlovič)
– 14/24/vo
Vprašanje glede obračuna prispevkov pri izplačilu povračila
namesto odpovednega roka po 94. členu ZDR – 33/IV/erar

odpravnine
glej odpoved pogodbe o zaposlitvi in upokojitev

odškodninska odgovornost
glej odgovornost

odvetništvo
10. obletnica Odvetnika (Bojan Kukec) – 42/34/por
Delež odvetnic je vse večji (Brina Felc) – 21/20-21/č
Izvršilna oblast želi pravosodje na kolenih (Bojan Kukec) –
15/31/por
Konkurenčna klavzula v pravosodju (Katarina Krapež) –
28/34/por
Lawyers in the Dock: Learning from Attorney Disciplinary Proceedings (Katarina Krapež, Boštjan Koritnik) – 43/32/prik
Making Your Case: The Art of Persuading Judges (Katarina Krapež) – 29-30/40/prik
Materialno procesno vodstvo in (ali) skrbnost strank in odvetnikov (Zoran Skubic) – 43/20/por
Mediacija in odvetništvo (Bojan Kukec) – 19/15-16/č
Nezavezujoče: Spoštovani sodnice in sodniki, odvetnice in odvetniki, (Andraž Teršek) – 15/35/č
Nezavezujoče: Stik z odvetnikovim etičnim in moralnim
(samo)razumevanjem (Andraž Teršek) – 21/35/č
Nezavezujoče: Še o odvetniški (politični) neodvisnosti (Andraž
Teršek) – 9/35/č
Novela odvetniškega zakona je nepotrebna in škodljiva (Peter
Čeferin) – 29-30/3/uv
Novela ZBPP-B – kaj morajo vedeti odvetniki in prosilci (Nataša
Počkaj) – 33/10–12/č
O podružnicah in neomejeni odgovornosti odvetnikov (Andraž
Teršek) – 5/11-12/č
Ob poskusu podreditve odvetništva (Borut Škerlj) – 8/II–VII/pril
Obrambne poizvedbe v osnutku predloga novega ZKP-1 (Mitja
Jelenič Novak) – 19/19–22/č
Odvetniki na spletu (Boštjan Koritnik) – 8/40/prik
Odvetnikov napačen pravni pouk v izrednih odpovedih delovnega
razmerja javni uslužbenki(Grega Kordež) – 4/28/mo
Odvetnikovo pooblastilo (Katarina Krapež) – 38-39/27/mo
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Odvetniška dejavnost ne sodi med gospodarske dejavnosti po
ZGD – 31-32/II-III/pod
Odvetniške vrste že dolgo niso bile tako strnjene (Miha Kozinc)
– 36/3/uv
Postavitev zagovornika po uradni dolžnosti v interesu pravičnosti
– 18/23-24/sp
Preoblikovanje odvetnika v odvetniško družbo (Nina Plavšak) –
48/10-11/č
Vloga davčno-računovodskih svetovalcev in odvetnikov pri odkrivanju suma pranja denarja (Mojca Kunšek) – 24-25/II–V/pril
Razvrednotenje (Janez Tekavc) – 4/3/uv
Science for Lawyers (Katarina Krapež) – 38-39/36/prik
Sponzoriranje s strani odvetnikov (Ministrstvo za pravosodje RS)
– 22/21/vo
Stečaj odvetnika de lege lata in de lege ferenda (Uroš Ilić) –
15/II–VII/pril
Ustavnopravne pasti uzakonitve odvetniške tarife (Andraž Teršek)
– 8/17-18/č
V katerem rokavu se skriva adut – odgovori političnih strank na
pet izzivov pravosodja – 36/II–VIII/pril
Vloga odvetnika v postopkih v zvezi z evropskim pravom (Eva
Kuhelj) – 12/21–23/č
Za sodobno in učinkovitejše odvetništvo (Lovro Šturm) – 10/3/uv

okoljsko pravo
glej pravo varstva okolja

oporoka
Nekaj aktualnih vprašanj dednega prava (Jan Jeram) –
43/19-20/por
Osebe, relativno nesposobne biti priča pri ustni oporoki –
8/24/sp

pravna praksa – stvarno kazalo 2008

otroci
Child Labour in a Globalized World (Katarina Krapež, Boštjan
Koritnik) – 43/32/prik
Child Maltreatment and the Law: Returning to First Principles
(Katarina Krapež) – 35/32/prik
Delo otrok, mlajših od 15 let (Brigita Rajšter Vranović) –
27/18–21/č
Evropska unija – otrokom (ne)prijazna skupnost (Ljubica Šalinger, Špela Isop) – 47/15–17/č
IT za otroke (Katarina Krapež) – 26/40/prik
Izjema od izbrisa obsodbe iz kazenske evidence po predlogu
KZ-1 (Vlasta Nussdorfer) – 9/11-12/č
Izmenjava osebnih podatkov otrok med vrtcem in zdravstvenim
domom (Katarina Krapež) – 44/25/mo
Kaj prinaša Zakon o pacientovih pravicah otrokom (Urban Brulc)
– 46/II–VIII/pril
Ko zbolijo otroci (Katarina Krapež) – 40-41/42/por
Mednarodna ugrabitev otroka (Brina Felc) – 46/23-24/sp
Odgovornost šole – poškodba otroka zaradi padca rokometnega
gola – 35/27-28/sp
Olajšava za vzdrževanega družinskega člana (Davčna uprava RS)
– 3/23/vo
Položaj otrok pri družinski mediaciji (Simona Toplak) –
16-17/29/por
Premoženjske pravice posmrtno spočetega otroka (Anita Goršek)
– 6-7/37-38/sp
Stroški prevoza za otroka s posebnimi potrebami (Jasna Murgel)
– 9/23/vo
Vloga centrov za socialno delo v sporih o varstvu in vzgoji otrok
– 31-32/29–31/sp
Vzgoja in varstvo otroka – izvedenec – 16-17/24–26/sp
Zatajil je notranji nadzor (Katarina Krapež) – 27/31/por

P

Organizacija Združenih narodov
glej tudi Komisija Združenih narodov za mednarodno gospodarsko pravo (UNCITRAL)
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (1.) (Simona Drenik) –
31-32/26/č
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (2.) (Simona Drenik) –
33/22/č
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (3.) (Simona Drenik) –
34/23/č
Izzivi človekovih pravic (Blaž Kovač) – 48/9-10/č
Nizozemsko sodišče ni pristojno za presojo odgovornosti OZN
(Dominika Švarc) – 28/27-28/sp
Uravnoteženje pravice do poštenega postopka z interesi ZN
(Sabina Zgaga) – 43/27-28/sp

osebe javnega prava
Delovanje oseb javnega prava na trgu in v postopkih javnih
naročil (Dušan Kapevski) – 21/V–VIII/pril
Sum korupcije pri ravnanju odgovornih oseb javnega sklada
(Mojca Beliš) – 28/24/mo

osebni stečaj
Dolžnosti banke in osebni stečaj (Vlado Balažic) – 44/19/vo
Fizična oseba v vlogi potrošnika in podjetnika v postopku osebnega stečaja (Vlado Balažic) – 49-50/26/vo
Izpodbijanje v osebnem stečaju (Miha Šlamberger) – 35/13-14/č
Novi ZFPPIPP: en korak naprej, dva nazaj (Drago Dubrovski) –
29-30/8–10/č
O problematiki osebnega stečaja in stečaja zapuščine (Jorg Sladič) – 26/II–VIII/pril
Pasti in nevarnosti osebnega stečaja (Luigi Varanelli) – 33/6–8/č

osebnostne pravice
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Okrnitev osebnostne pravice – pravica do zdravega življenjskega
okolja – 13/27–29/sp
Omejitve pravic športnikov v času nastopa na olimpijskih igrah
(Tone Jagodic) – 16-17/13-14/č
Varstvo zaupnosti in integritete informacijskih sistemov (Mitja
Podpečan) – 11/29-30/sp
Zakon o pacientovih pravicah posebej z vidika kazenskega prava
(Damjan Korošec) – 10/II–VIII/pril

pacienti
glej zdravstvo

patent
glej industrijska lastnina

pobot
Obravnava presežka DDV po novem obračunu davka na dodano
vrednost in izvajanje pobotov – 40-41/I-II/erar
Pobot – ali teorija podpira prakso (Ana Testen) – 11/8–10/č
Procesni ugovor pobota v individualnih delovnih sporih (Tanja
Pirnat) – 46/13–15/č

pogodba o zaposlitvi
glej tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi
Časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas
po 1. januarju 2007 (Barbara Kresal) – 23/15–17/č
Opredelitev delovnih nalog v pogodbi o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) – 11/23/vo
Pogodba o zaposlitvi s komentarjem (Luka Tičar) –
46/32-33/prik
Pogodba o zaposlitvi za določen čas in domneva sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas (Nataša Belopavlovič)
– 10/22-23/vo
Sistemizacija in sklepanje pogodb o zaposlitvi za vrsto del po
noveli ZDR-A (Nina Globočnik) – 2/19–21/č
Spremembe ZDR (2) (Miha Šercer) – 2/17-18/č
Spremembe ZDR (3) (Miha Šercer) – 4/22–24/č
Stvarna pristojnost – odpoklic člana uprave – 26/21–23/sp
Zavrnitev podpisa aneksa k pogodbi o zaposlitvi (Nataša Belopavlovič) – 14/24/vo

pogodbe
glej tudi pogodba o zaposlitvi
Članstvo v SMS-klubih – poštena praksa sklepanja pogodb?
(Anita Goršek) – 15/13–15/č
Določbe lizinške pogodbe v nasprotju z moralnimi načeli –
12/II-III/pod
Gradbena pogodba – kdaj uporabiti klavzulo za določitev cene
»ključ v roke«? (Vesna Sodja) – 49-50/12-13/č
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Izbrisna tožba (Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur) – 33/8-9/č
Javne pogodbe (Rajko Pirnat) – 12/54–56/č
Korak naprej (Petra Ferk) – 18/34/por
Nepredvidljive fizične razmere gradnje po FIDIC (Konrad Plauštajner) – 3/VI–VIII/pril
Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah (Mitja Širaj) –
4/13–15/č
Odpoved avtorskemu honorarju (Davčna uprava RS) – 26/20/vo
Pogodbena obdelava osebnih podatkov še vedno povzroča težave (Blaž Pavšič) – 24-25/18–21/č
Pogodbene klavzule o omejitvi ali izključitvi poslovne odškodninske odgovornosti (Vesna Kranjc) – 14/9–11/č
Povezane pogodbe (Luigi Varanelli) – 26/10–12/č
Prednostna pravica nakupa nepremičnine – dvakratna prodaja –
29-30/30–32/sp
Prodaja kmetijskega zemljišča – predpostavke za sklenitev
pogodbe – 47/22-23/sp
Prodajna pogodba v mednarodnem, evropskem in slovenskem
pravu (Damjan Možina) – 12/37–40/č
Sklenitev pogodbe za določen čas ali z razveznim pogojem –
26/III/pod
Sklepanje pogodb med občani (Matjaž Ambrož) – 38-39/35/zap
Sklepanje pogodb o zaposlitvi (Mojca Beliš) – 33/26/mo
Rešitve kažejo podobnosti (Zvjezdana Šimic, Mirna Švarc) –
31-32/42/por
Učinki pogodbe – najem poslovnih prostorov – 6-7/34/sp
Vprašanje določanja odškodnine pri predčasni prekinitvi pogodbe
(Mladen Čičmir) – 24-25/31–33/sp

P

Slovenska Ustava – »Ne uporabljaj. V okvari!« (Goran Klemenčič)
– 27/3/uv
Sprememba pravne podlage Europola (Damjan Potparič) –
36/12–14/č
Supervision of Police Personnel (Katarina Krapež) –
29-30/40/prik
Tretji polčas uvedbe električnega paralizatorja (Blaž Kovač) –
31-32/21/č
Tudi vzorec DNK je del posameznikove zasebnosti (Alenka
Jerše) – 49-50/31-32/sp
Uporaba sredstev za vklepanje in vezanje (Miroslav Žaberl) –
29-30/23–25/č
V katerem rokavu se skriva adut – odgovori političnih strank na
pet izzivov pravosodja – 36/II–VIII/pril

Poljska
Neodplačna zaplemba premoženja zasebnikov zaradi spremembe
državne meje po drugi svetovni vojni (Peter Pavlin) –
48/29-30/sp

pooblastilo
Odločba BPP nadomešča strankino pooblastilo (Andrej Kristan)
– 14/12–14/č
Odvetnikovo pooblastilo (Katarina Krapež) – 38-39/27/mo

Portugalska
Denarne kazni države zaradi javnih naročil na ravni ES (Nina
Božič) – 4/29–31/sp

pokojnine
glej socialna varnost in upokojitev

poslovni angeli
glej tvegan kapital

pokrajine
Anketa namesto referenduma za zavajanje ljudi (Ivan Kristan) –
18/3/uv
Nezavezujoče: Ustavnopravna sinteza referendumske realnosti
(Andraž Teršek) – 26/35/č
Pokrajine so nuja (Ivan Žagar) – 6-7/3/uv
Razlogi za ustanovitev stavbne pravice (Nejc Zemljak) –
20/16-17/č

policija
Ali osnutek ZKP-1 odpravlja preiskavo (Emil Zakonjšek) –
16-17/VII–XI/pril
Criminal Investigative Failures (Katarina Krapež) – 48/32/prik
Critical Race Realism: Intersections of Psychology, Race and
Law (Katarina Krapež) – 45/32/prik
Človekovo dostojanstvo in nediskriminacija pri delu mejne policije (Gregor Maučec) – 22/17–19/č
In flagranti: Ugasnite kamere (Hinko Jenull) – 27/35/č
Kljub reformi in aboliciji brez izboljšanja (Boštjan Koritnik) –
20/30-31/por
Nepooblaščen vpogled v osebne podatke – posredovanje seznama imen kršiteljev (Katarina Krapež) – 49-50/29/mo
Odgovornost države za delo policije – adekvatna vzročna zveza
– 48/25-26/sp
Odgovornost policistov za zdravstveno stanje pridržane osebe
(Bećir Kečanović) – 8/15-16/č
Odškodninska odgovornost države – dolžno ravnanje policije –
22/22/sp
Opozorilni predpostopek pri (policijski) uporabi strelnega orožja
(Miroslav Žaberl) – 6-7/21–23/č
Osnutek ZKP-1 s policijskega vidika (Tatjana Bobnar) –
16-17/XIII-XIV/pril
Posredovanje osebnih podatkov tuji policiji v okviru EU (Boštjan
Koritnik) – 40-41/31/mo
Posredovanje podatkov o ovaditelju (Irena Vovk) – 20/24/mo
Preprečitev preiskovanja sumov kaznivih dejanj (Grega Kordež) –
21/24/mo
Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi – 43/26/sp
Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi – grožnja z neposredno uporabo sile – 15/26/sp
Protipravnost – prekoračitev pooblastil policista – 5/24–26/sp
Schengenski informacijski sistem ni brez slabosti (Sašo Jovanovič, Liljana Selinšek) – 43/15-16/č

posojila
Lex fori – ugotavljanje vsebine tujega prava – dolžnost vrnitve
kredita – 47/21-22/sp
Navedba podatkov o kreditu (Irena Vovk) – 12/87/mo
Nova direktiva o potrošniških kreditih (Miha Šlamberger) –
37/6–8/č
Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah (Mitja Širaj) –
4/13–15/č
Odobritev kredita direktorju gospodarske družbe po občutno nižji
obrestni meri (Grega Kordež) – 4/28/mo
Sprememba za finančno varnost (Katarina Krapež) – 45/34/por
Zbiranje osebnih podatkov v prošnji za lizing ali kredit (Katarina
Krapež) – 29-30/34/mo

potrošniki
Alternativno reševanje potrošniških sporov (Živa Drol Novak) –
23/11-12/č
Članstvo v SMS-klubih – poštena praksa sklepanja pogodb?
(Anita Goršek) – 15/13–15/č
Fizična oseba v vlogi potrošnika in podjetnika v postopku osebnega stečaja (Vlado Balažic) – 49-50/26/vo
Kaj in kje kupiti (Katarina Krapež) – 33/40/prik
Minimalna harmonizacija in nekonkurenčnost garancije (Tina
Metelko) – 45/12–14/č
Nova direktiva o potrošniških kreditih (Miha Šlamberger) –
37/6–8/č
Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah (Mitja Širaj) –
4/13–15/č
Obrestovanje pogojevanega predplačila – 3/II-III/pod
Pravice letalskih potnikov v EU (Maja Lubarda) – 16-17/11-12/č
Varstvo potrošnikov (Nataša Skubic) – 40-41/42/č
Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Maja
Lubarda) – 28/32-33/prik
Zamenjava blaga z napako in nadomestilo za uporabo (Damjan
Možina) – 23/26–28/sp
Zavajajoče oglaševanje – nagradna igra – 18/26-27/sp
Zunajsodno reševanje sporov je vrednota (Mojca Burgar, Ivan
Krsnik) – 11/17–19/č

pravica do istovetnosti
Osebna pravica do istovetnosti (Boštjan M. Zupančič) – 23/3/uv
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pranje denarja
E-ugotavljanje istovetnosti stranke (Urad RS za preprečevanje
pranja denarja) – 3/22-23/vo
Nakup enot vzajemnih skladov prek spleta pri posrednikih (Urad
RS za preprečevanje pranja denarja) – 15/25/vo
Sumljivi kapital naj ostane zunaj (Peter Merc) – 48/11–13/č
Vloga davčno-računovodskih svetovalcev in odvetnikov pri odkrivanju suma pranja denarja (Mojca Kunšek) – 24-25/II–V/pril

pravdni postopek
glej civilno procesno pravo

pravna država
Ad hoc: Vladavina ljudstva in/ali prava? (Kdorkoli je lahko karkoli) (Vesna Bergant Rakočević) – 36/35/č
Anketa namesto referenduma za zavajanje ljudi (Ivan Kristan) –
18/3/uv
Argumentacijska analiza sodne odločbe (Marko Novak) –
36/16–18/č
Demokratični primitivizem in razkrajanje institucij (Bećir Kečanović) – 15/11-12/č
In flagranti: Od Sahalina do naftalina (Hinko Jenull) – 5/35/č
In flagranti: Tajkunizacija prava (Hinko Jenull) – 22/35/č
Janja Roblek: Na poti k razpadu pravne države? (Boštjan Koritnik) – 34/31/int
Med demokracijo in prosvetljenim monarhom (Dragan Petrovec)
– 13/3/uv
Memorandum o ustavnopravni politiki – izbor izhodišč (Andraž
Teršek) – 38-39/6–8/č
»Ne« prisilnemu jopiču prava (France Bučar) – 40-41/3/uv
Nezavezujoče: Ustavnopravna sinteza referendumske realnosti
(Andraž Teršek) – 26/35/č
Nezavezujoče: Za civilni pogum (Andraž Teršek) – 3/35/č
Neznosna lahkotnost vladanja (Blaž Kovač) – 10/15-16/č
Odvračanje kazenskega pregona v državnotožilski praksi (Darko
Kežman) – 20/II–IV/pril
Paragraf: Korak nazaj (Alenka Leskovic) – 14/35/č
Skušnjava navzkrižja s pravno državo (Alenka Šelih) –
49-50/3/uv
Slovenska Ustava – »Ne uporabljaj. V okvari!« (Goran Klemenčič)
– 27/3/uv
Sodniške plače in pravna država (Janja Roblek) – 3/3-4/uv
Udeležba nemških letal pri nadzoru turškega zračnega prostora
neustavna (Maja Smrkolj) – 20/26-27/sp
Ustavnopravne trileme (Miloš Senčur) – 10/6-7/č
Vladavina prava (Jan Jeram) – 42/20-21/por
Z demagogijo nad pravo in ljudstvo (Boštjan Koritnik) –
42/23-24/por
Z obrobja postave: Primer neumnosti: zloraba sodnega varstva
posesti (Tomaž Pavčnik) – 23/35/č
Z obrobja postave: Retro (Tomaž Pavčnik) – 1/35/č
Z obrobja postave: Senat sedmih modrecev (Tomaž Pavčnik) –
35/35/č
Za avtoriteto in učinkovitost državnih institucij (Danilo Türk) –
19/6–9/č
Za kakovostno pravo in državo (Boštjan Koritnik) –
16-17/30-31/por
Zanikanje temeljev odločitve za samostojnost (France Bučar) –
24-25/3/uv

pravna pomoč

28

Brezplačna pravna pomoč (Mitja Kocmut) – 20/20-21/vo
Lexelerator (Katarina Krapež) – 20/40/prik
Novela ZBPP-B – kaj morajo vedeti odvetniki in prosilci (Nataša
Počkaj) – 33/10–12/č
Odločba BPP nadomešča strankino pooblastilo (Andrej Kristan)
– 14/12–14/č
Pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči (Jasna Hojnik) –
28/14-15/č
Postavitev zagovornika po uradni dolžnosti v interesu pravičnosti
– 18/23-24/sp
Pravo, kakršnega si želimo (Boštjan Koritnik) – 2/40/prik
Pravo za telebane (Boštjan Koritnik) – 11/40/prik
Vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči (Nataša
Počkaj) – 22/15-16/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2008

pravna sredstva
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – 48/26-27/sp
»Enakost orožja državnega tožilca« v postopku s pravnimi sredstvi (Andrej Ferlinc) – 15/9–11/odm
Izpodbijanje ustavnosti in zakonitosti s pobudo – 43/23/sp
Kljub reformi in aboliciji brez izboljšanja (Boštjan Koritnik) –
20/30-31/por
Lukenda – nov razlog za zavrženje revizije? – Epilog in nekrolog
(Nevenka Šorli) – 16-17/15-16/č
(Ne)priznavanje stroškov odgovora na pritožbo v pravdnem
postopku (Jaka Slokan) – 13/13-14/č
Neupravičena diskriminacija ponudnikov v okviru postopka s
pogajanji po predhodni objavi (Maja Potočnik, Mateja Dren)
– 47/13–15/č
Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D) (Aleš Galič) –
22/II–VIII/pril
O dovoljenosti revizije in 83. členu ZUS-1 (Marko Brus) –
19/9–11/č
O nekaterih novostih in vprašanjih pritožbenega postopka po
noveli ZPP-D (Igor Strnad) – 29-30/11–15/č
Odločanje višjega sodišča o pritožbi po zadnji noveli ZP (določba 163. člena ZP-1 v zvezi s 37. členom ZP-1E) (Maja Pruša)
– 18/15–17/č
Omejitvena pravila za vložitev zahtevka za revizijo in učinkovito
pravno varstvo (Aleksij Mužina) – 12/59–62/č
Pogoji za pritožbo (Matej Perpar) – 40-41/28/vo
Poseg v zakonsko pravico do pritožbe – 26/21/sp
Pravni status Državne revizijske komisije (Petra Ferk) –
12/63–65/č
Pritožba zoper sklep o nadaljevanju postopka ni dopustna!?
(Danilo Ukmar) – 19/12-13/č
Pritožbene novote v pravdnem postopku (Jan Zobec) –
9/II–VII/pril
Smer: poenostavitev prava (Boštjan Koritnik) – 21/28-29/por
Širše sodno varstvo od ustavno zahtevanega – 42/25/sp
ZUS-1 – dovoljenost revizije – pravni interes – 2/22–24/sp

pravna zgodovina
glej zgodovina

pravni interes
Omejitev aktivne legitimacije pri vpogledu v ponudbo izbranega
ponudnika (Maja Potočnik, Mateja Dren) – 15/17-18/č
ZUS-1 – dovoljenost revizije – pravni interes – 2/22–24/sp

Pravnik (revija)
glej Zveza društev pravnikov Slovenije

Pravniško društvo Ljubljana
Izvršba po novem (Boštjan Koritnik) – 6-7/42/por
Kosovo danes (Katarina Krapež) – 19/34/por
Poznavanje svojega in spoštovanje tujega (Slađana Miškić) –
49-50/36/por
Predsedovanje Slovenije Svetu EU (Irena Vovk) – 2/34/por
Razumnejša ureditev v ZFPPIPP (Boštjan Koritnik) – 10/31/por
Vpliv krize (tudi) na pravo (Boštjan Koritnik) – 40-41/36/por

Pravniško društvo Maribor
Novela ZPP – korenit poseg v koncept prejšnjega zakona (Simona Toplak) – 36/30/por
Položaj otrok pri družinski mediaciji (Simona Toplak) –
16-17/29/por
Prikrita izplačila dobička (Simona Toplak) – 13/29/por
Varstvo pravic na ESČP (Dejan Kokalj) – 10/30-31/por
Za parcialne spremembe (Simona Toplak) – 22/27/por

pravnomočnost
Izvršljivost, dokončnost in pravnomočnost upravnih aktov (Polona
Kovač, Matjaž Remic) – 14/14–17/č
Preklic pogojne obsodbe – roki za preklic – 12/85-86/sp
Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP –
37/22–25/sp
Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP –
40-41/30/sp
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Vpliv pravnomočnosti vmesne sodbe na končno sodbo –
8/22–24/sp

pravo Evropske unije
glej Evropska unija

pravo varstva okolja
glej tudi vodno pravo
Direktiva o kazenskopravnem varstvu okolja (Damijan Florjančič)
– 31-32/24-25/č
EU Emissions Trading – Initiation, Decision-making and Implementation (Irena Vovk) – 20/32/prik
Izvajanje Nature 2000 na spornem (ob)mejnem območju (Polona
Eržen) – 33/18-19/č
Mreža za evropsko okoljevarstveno zakonodajo (Adrijana Viler
Kovačič) – 26/30/por
(Ne)aktivna energetska vest države (Boštjan Koritnik) – 8/31/por
O iztožljivosti pravice do čistega zraka (Maja Smrkolj) –
33/28-29/sp
Okolje (Nataša Skubic) – 23/34/č
The Oxford Handbook of International Environmental Law (Irena
Vovk) – 4/32/prik
Udeležba javnosti pri pripravi okoljskih predpisov – 13/24/sp
Visoka gospodarska rast in hkrati čisto okolje? (Jure Mikuž) –
33/36/č
Zahteva za presojo ustavnosti ali zakonitosti splošnega akta, ki
jo vloži Računsko sodišče – 14/26/sp
Zamuda roka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obstoječe naprave IPPC (Adrijana Viler Kovačič) – 27/8-9/č
Znak za okolje – okoljska marjetica (Adrijana Viler Kovačič) –
9/20-21/č

pravosodje
glej tudi notariat, odvetništvo, sodstvo in tožilstvo
Ad hoc: Šturm go home! (Vesna Bergant Rakočevič) – 2/35/č
E-pravosodje – veliko dreves, brez gozda (Benjamin Lesjak) –
38-39/33/por
Hologram na muhi (Boštjan Koritnik) – 46/30/por
In flagranti: Pravosodje 2008–2012 (Hinko Jenull) – 34/35/č
In flagranti: Pravosodje v času globalne krize (Hinko Jenull) –
46/35/č
In flagranti: Stavka (Hinko Jenull) – 11/35/č
In flagranti: Tajkunizacija prava (Hinko Jenull) – 22/35/č
In flagranti: V imenu ljudstva! (Hinko Jenull) – 40-41/43/č
Izvršilna oblast želi pravosodje na kolenih (Bojan Kukec) –
15/31/por
Nad stavko z gesto dobre volje (Katarina Krapež) – 48/34/por
Najvplivnejši pravniki so zadržani do ad hoc sprememb (Katarina
Krapež) – 49-50/37-38/por
Neuroscience in the Courtroom: What Every Lawyer Should
Know About the Mind and the Brain (Katarina Krapež) –
44/32/prik
Okvirni sklep o sodbah, izdanih v nenavzočnosti (Damijan Florjančič) – 5/15-16/č
Paragraf: Obračun (Alenka Leskovic) – 49-50/43/č
Pismo z Norveške (Ciril Ribičič) – 19/29-30/por
Quo vadis, pravosodna politika? (Aleš Zalar) – 46/3-4/uv
Razvrednotenje (Janez Tekavc) – 4/3/uv
Skušnjava navzkrižja s pravno državo (Alenka Šelih) –
49-50/3/uv
V katerem rokavu se skriva adut – odgovori političnih strank na
pet izzivov pravosodja – 36/II–VIII/pril
Vnovična opozorila o »nerešljivih« problemih pravosodja (Katarina
Krapež) – 38-39/31-32/por
Z e-pravosodjem do učinkovitejših sodišč (1.) (Katarina Krapež) –
22/29-30/por
Z e-pravosodjem do učinkovitejših sodišč (2.) (Katarina Krapež) –
23/31/por
Z demagogijo nad pravo in ljudstvo (Boštjan Koritnik) –
42/23-24/por
Z obrobja postave: Manj je več (Tomaž Pavčnik) – 28/35/č
Za avtoriteto in učinkovitost državnih institucij (Danilo Türk) –
19/6–9/č
Za poseg moralne avtoritete (Irena Vovk) – 20/34/por

P

predkazenski postopek
glej kazensko procesno pravo in policija

predobravnavni sodnik
Predobravnavni sodnik v osnutku predloga ZKP-1 (Mojca M.
Plesničar) – 18/18-19/č

predsednik republike
Imenovanje ministrov vlade kot relikt skupščinskega sistema
(Marjan Jarkovič) – 49-50/8-9/č
Suverenova milost (Dragan Petrovec) – 44/18/č
Za avtoriteto in učinkovitost državnih institucij (Danilo Türk) –
19/6–9/č
Za poseg moralne avtoritete (Irena Vovk) – 20/34/por

prekrški
glej kaznovalno pravo

prevozno pravo
Omejitve višine odgovornosti v prevoznem pravu (Marko Pavliha)
– 5/32-33/prik

prevzemi
Dobiček iz kapitala pri zamenjavi kapitala (vrednostnih papirjev)
ob prevzemu gospodarske družbe – 15/III/erar
Listinjenje (Simon Žgavec) – 40-41/14-15/č
Luknje v zakonu (Matej Tomažin) – 27/36/č
MBO – koga je treba varovati pri kreditiranih odkupih (LBO) in
kako (Saša Prelič) – 2/6–8/č
Novela ZPre-1B (Irena Vovk) – 15/34/por
Prevzemna etika po slovensko (Jure Mikuž) – 21/36/č
Smer: poenostavitev prava (Boštjan Koritnik) – 21/28-29/por
Upogljiv zakon (Matej Tomažin) – 35/36/č

prisilna poravnava
glej insolvenčno pravo

pritožba
glej pravna sredstva

privatizacija
Borzna psihologija (Matej Tomažin) – 12/92/č
Letos v primežu javnih prodaj (Matej Tomažin) – 3/36/č
Telekomova uganka (Matej Tomažin) – 10/36/č

priznanje tuje sodne odločbe
Načelo vzajemnega priznavanja
Pezdirc) – 44/15–17/č
Priznanje tuje sodne odločbe –
29-30/32–35/sp
Priznanje tuje sodne odločbe –
Priznanje tuje sodne odločbe –
– 29-30/29-30/sp

kazenskih sodnih odločb (Matevž
Bruseljska uredba I –
javni red – 38-39/25-26/sp
javni red – izključna pristojnost

promet
Davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete v Sloveniji
– dodatno pojasnilo – 33/II/erar
Davčna obravnava stroška za nakup vinjete – 29-30/IV/erar
Napotki za voznike (Katarina Krapež) – 28/40/prik
Občutljivo področje informacijske zasebnosti – 27/24/sp
Obstoj prekrška – preizkus alkoholiziranosti in odklonitev strokovnega pregleda – 11/25/sp
Odgovornost države in občin za ceste (Franci Ježek) –
26/13-14/č
Pirati v 21. stoletju (Vasilka Sancin) – 23/21-22/č
Pravice letalskih potnikov v EU (Maja Lubarda) – 16-17/11-12/č
Spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)
(Suzana Gril) – 20/18–20/č
Udeležba nemških letal pri nadzoru turškega zračnega prostora
neustavna (Maja Smrkolj) – 20/26-27/sp
Utrditev razmerja med pravom Skupnosti in mednarodnimi
pogodbami (Maja Smrkolj) – 26/25-26/sp
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – pojem uporabe vozila
– 27/24-25/sp
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S

prožna varnost
Med prožnostjo in varnostjo (Irena Vovk) – 5/34/por

samomor

R
računovodstvo
Novosti, ki jih bo treba vključiti v letno poročilo za leto 2008
(Mojca Kunšek) – 46/7–9/č
Pravni in davčni vidiki prenosa sredstev v upravljanju iz javnega
podjetja na lokalno skupnost (Boris Jagodič) – 21II–V/pril
S spremembami ZGD-1 do večje transparentnosti poslovanja
(Mojca Kunšek) – 29-30/15–17/č

Računsko sodišče Republike Slovenije
Ustavni pravniki o institutu poziva Računskega sodišča (Katarina
Krapež) – 20/29/por

Krivdna odgovornost države in zdravstvene ustanove za samomor vojaka – 45/25–27/sp
Nezavezujoče: Odgovornost za kakovost duševnega življenja
(Andraž Teršek) – 45/35/č

samostojni podjetnik
Delno preoblikovanje samostojnega podjetnika – 33/III/erar
Odgovornost pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika za prekršek (Liljana Selinšek) – 28/21–22/vo
Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika – 33/II-III/erar
Starševsko nadomestilo pri brezposelnosti ali s. p. (Direktorat za
družino na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve) –
46/16-17/vo
Statusno preoblikovanje podjetnika in odbitek DDV – 35/I-II/erar

razlastitev
glej urejanje prostora

referendum
Anketa namesto referenduma za zavajanje ljudi (Ivan Kristan) –
18/3/uv
Nezavezujoče: Ustavnopravna sinteza referendumske realnosti
(Andraž Teršek) – 26/35/č
Pravica Državnega sveta organizirati in voditi referendumsko
kampanjo – 43/23/sp
Referendum ni potreben (Irena Vovk) – 4/34/por
Referendum pred ratifikacijo Lizbonske pogodbe ni nujen (Jan
Jeram) – 31-32/36-37/sp

regres
glej letni dopust

revizija (pravno sredstvo)
glej pravna sredstva

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča
Izvršitev zaporne kazni, ki jo izreče MKS (Matjaž Ambrož) –
13/21-22/č
Kaznivo dejanje agresije v KZ-1 in kdo je lahko storilec (Sabina
Zgaga) – 37/15–17/č
Kdo se še spomni na holokavst? (Mitja Deisinger) – 4/21/odm
Nekatere kazenske sankcije v osnutku KZ-1 (Mitja Deisinger) –
2/14–16/č
Nepotrebnost usklajevanja kazenskih sankcij z Rimskim statutom
(Aleš Novak) – 3/17-18/odm
O ustavno skladni implementaciji Rimskega statuta in vrednotah
(Aleš Novak) – 5/19-20/odm
Poveljniška odgovornost in predlog KZ-1 (Matjaž Ambrož) –
15/21-22/č
Saga o jari kači in Rimskem statutu se nadaljuje (Aleš Novak) –
42/14-15/č
Sizifove muke ob Rimskem statutu (Aleš Novak) – 18/20-21/č
Time-out zaradi preveč dogovorov o zaupnosti (Beti Hohler) –
26/29/sp

ringi
Ringi – japonski način sprejemanja odločitev (Mirko Pečarič) –
49-50/19–21/č

Romi
Za večjo vključenost Romov (Katarina Krapež) – 37/34/por
Zgodaj proti stereotipom in predsodkom (Blaž Kovač) –
40-41/36-37/por

Rusija

30

Po Kosovu Gruzija: mednarodno pravo in igre moči (Dominika
Švarc) – 35/20/č
Sodni pogrebi izginulih (Kristina Božič) – 27/30-31/sp
Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo (Vasilka Sancin) –
42/27-28/sp

Schengen
Schengen danes da, jutri ne? (Gregor Janc) – 23/17-18/č
Schengen, prednosti in kaj še moramo storiti (Zvone Zinrajh) –
12/15–17/č
Schengenski informacijski sistem ni brez slabosti (Sašo Jovanovič, Liljana Selinšek) – 43/15-16/č
Schengenski režim na vlaku (Darko Poštrak) – 19/22/vo

sindikat
Varstvo delavskih predstavnikov v primeru spremembe delodajalca (sodelavka PP) – 15/25/vo

Slovenci po svetu
Slovenci po svetu (Katarina Krapež) – 43/40/prik

Slovenska vojska
glej vojska

Slovensko sodniško društvo
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo (Nina Betetto) –
44/28-29/por
Janja Roblek: Na poti k razpadu pravne države? (Boštjan Koritnik) – 34/31/int
Nerazumevanje odgovornosti (Boštjan Koritnik) – 1/34/por
Nesprejemljivo uvrščanje sodnikov v plačne razrede (Igor Strnad)
– 15/8/č
Resolucija v podporo (Boštjan Koritnik) – 23/23/por
Sodniki protestirajo (Boštjan Koritnik) – 14/34/por
Sodniške plače in pravna država (Janja Roblek) – 3/3-4/uv
V istem čolnu (Boštjan Koritnik) – 16-17/34/por
Zahtevamo izenačitev s plačami poslancev (Irena Vovk) –
10/29/por

smrtna kazen
No Choirboy: Murder, Violence and Teenagers on Death Row
(Katarina Krapež) – 36/32/prik
Novi standardi dostojnosti, nova omejitev smrtne kazni (Kristina
Božič) – 28/29/sp
Smrtna kazen z injekcijo ostaja (Kristina Božič) – 16-17/28-29/sp

socialna država
In flagranti: Od Sahalina do naftalina (Hinko Jenull) – 5/35/č
Za avtoriteto in učinkovitost državnih institucij (Danilo Türk) –
19/6–9/č
Zanikanje temeljev odločitve za samostojnost (France Bučar) –
24-25/3/uv

socialna varnost
Ali je Feldbach res nedosegljiv? (Karmen Špilak) –
16-17/16–18/č
Izvajanje Uredbe 1408/71 z vidika pravic iz naslova starševskega
varstva in družinskih prejemkov (Irena Žagar) – 12/75–77/č
Neplačilo socialnih prispevkov (sodelavka PP) – 40-41/28-29/vo
Novi zneski pavšalnih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje – 2/IV/erar
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Novi zneski pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – 11/IV/erar
Novi zneski pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – 15/IV/erar
Obdavčitev regresa in novosti pri koriščenju letnega dopusta –
19/I-II/pod
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje po
1. januarju 2009 – glede na novelo ZZVZZ-K – 47/IV/erar
Pomen prakse Sodišča ES glede prepovedi diskriminacije na
področju dela in socialne varnosti (Barbara Kresal) –
12/78–80/č
Posredovanje osebnih podatkov preko ZPIZ tujemu nosilcu (Katarina Krapež) – 31-32/30/mo
Pravica do pokojnine in pravica do izbire nosilca zavarovanja –
46/17–21/sp
Pravica do pokojnine – uveljavljanje na podlagi Uredbe 1408/71
in 574/72 (Nataša Belopavlovič) – 12/72–75/č
Pravica istospolnega partnerja do vdovske pokojnine (Matej
Avbelj) – 14/26-27/sp
Predložitev pogodbe o zaposlitvi ZZZS (Irena Vovk) – 26/23/mo
Prejemki, izvzeti iz izvršbe – širitev de lege ferenda? (Gordana
Zalaznik) – 48/16–18/č
Sprememba Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP-A) –
18/IV/erar
Starševsko nadomestilo pri brezposelnosti ali s. p. (Direktorat za
družino na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve) –
46/16-17/vo
Subvencionirana dijaška prehrana (Franci Kimovec) – 46/12-13/č
Še o zamudni sodbi v socialnih sporih (Aleksandra Hočevar Vinski) – 21/14-15/odm
Vprašanje glede obračuna prispevkov pri izplačilu povračila
namesto odpovednega roka po 94. členu ZDR – 33/IV/erar
Zakon o delovnih razmerjih v knjižnih izdajah (Brigita Rajšter Vranović) – 35/32-33/prik
Zamudna sodba v socialnih sporih – da ali ne? (Jerneja Pečnik
Zadel, Tatjana Strmljan) – 16-17/19–21/č
Zdravstveno zavarovanje brezposelnega občana – podatki o premoženju (Irena Vovk) – 15/27/mo
Zdravstveno zavarovanje študentov po 26. letu (Petra Japelj) –
40-41/17-18/č

sodišča
glej sodstvo

Sodišče Evropskih skupnosti
Civis europeus sum – pravice in dolžnosti evropskega državljanstva (Verica Trstenjak) – 12/9–12/č
Denarne kazni države zaradi javnih naročil na ravni ES (Nina
Božič) – 4/29–31/sp
Doktrina in-house na področju javnega naročanja (Marko
Zupanc) – 2/II–VII/pril
Dolžnost prevesti listinske priloge k tožbi (Andrej Ekart) –
27/26–28/sp
Generalni pravobranilec na Sodišču ES (Nataša Skubic) –
8/34/č
Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva
(Aleksij Mužina) – 47/31–33/prik
Kako se pripravimo na obrambo pred Sodiščem ES? (Marija
Remic) – 12/26–27/č
Kolektivne delavske pravice na skupnem trgu Unije (Matej
Avbelj) – 1/28-29/sp
Mobilnost gospodarskih družb v sodni praksi Sodišča ES (Barbara Rajgelj) – 12/50–53/č
Nadgradnja doktrine in-house na področju javnega naročanja
(Marko Zupanc) – 46/25-26/sp
Novejša sodna praksa Sodišča ES na področju davkov za fizične osebe (Maja Brkan) – 12/40–42/č
Novosti v kazenskem pravu EU po Lizbonski pogodbi (Marko
Bošnjak) –14/19–21/č
Nujni postopek predhodnega odločanja (Nataša Skubic) –
37/34/č
Nujni postopek za predhodno odločanje (Matej Avbelj) –
28/25-26/sp
O iztožljivosti pravice do čistega zraka (Maja Smrkolj) –
33/28-29/sp
O (ne)obstoju objektivne odškodninske odgovornosti Skupnosti
(Maja Smrkolj) – 36/24-25/sp

S

O privilegijih in imunitetah poslancev Evropskega parlamenta
(Maja Smrkolj) – 43/28-29/sp
O razmerju med stebri ali in dubio pro acquis communitaire
(Maja Smrkolj) – 23/28-29/sp
Oblikovanje nacionalnega delovnega prava v okolju EU (Luka
Tičar) – 27/28-29/sp
Omejitev diskrecijskega odločanja Komisije ES (Maja Smrkolj) –
45/29-30/sp
Pomen prakse Sodišča ES glede prepovedi diskriminacije na
področju dela in socialne varnosti (Barbara Kresal) –
12/78–80/č
Poslovne skrivnosti v postopkih javnih naročil (Gregor Černek) –
13/30-31/sp
Pospešeni postopki pred Sodiščem ES (Marko Ilešič) –
35/21/odm
Pravica do zdravljenja v tujini – ureditev EU in praksa Sodišča
ES (Anže Erbežnik) – 12/80–82/č
Pravica evropskega študenta do vzdrževalnine (Matej Avbelj) –
47/25-26/sp
Pravica istospolnega partnerja do vdovske pokojnine (Matej
Avbelj) – 14/26-27/sp
Presekani (in spet zavezani) gordijski vozel (Maja Brkan) –
36/25–27/sp
Prosto opravljanje storitev in javna naročila (Marko Zupanc) –
15/29-30/sp
Sodišče (Nataša Skubic) – 4/34/č
Sodišče Evropskih skupnosti (Nataša Skubic) – 3/34/č
Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti (Nataša Skubic) –
5/34/č
Sodišče za uslužbence Evropske unije (Nataša Skubic) –
6-7/42/č
Še o pravici do zdravljenja v tujini (Eva Godina) – 18/11-12/odm
Težave, povezane z davki za podjetja – novejša sodna praksa
Sodišča ES (Nana Šumarada) – 12/45–47/č
Utrditev pravic zakoncev državljanov Unije, ki prihajajo iz tretjih
držav (Maja Smrkolj) – 31-32/31-32/sp
Utrditev razmerja med pravom Skupnosti in mednarodnimi
pogodbami (Maja Smrkolj) – 26/25-26/sp
Varovanje zdravja – opravičljivi razlogi za izjeme od prostega
pretoka blaga v ES (Nina Božičnik) – 43/6–8/č
Varstvo pravic intelektualne lastnine na spletu (Matej Avbelj) –
6-7/36-37/sp
Vloga odvetnika v postopkih v zvezi z evropskim pravom (Eva
Kuhelj) – 12/21–23/č
Zamenjava blaga z napako in nadomestilo za uporabo (Damjan
Možina) – 23/26–28/sp
Zastopanje strank pred Sodiščem ES (Nataša Skubic) –
38-39/38/č
Zlate delnice kot nedopustna omejitev prostega pretoka kapitala
– zadeva Volkswagen (Renata Zagradišnik) – 3/29-30/sp

sodni register
Pravne posledice izbrisa pravne osebe brez likvidacije (Miha
Šlamberger) – 15/15-16/č

sodstvo
Ad hoc: Da mihi pecunia, dabo tibi ius? (Vesna Bergant Rakočević) – 8/35/č
Ad hoc: Do-pust (Vesna Bergant Rakočević) – 29-30/43/č
Ad hoc: Filozofija ali reševanje križank (Vesna Bergant Rakočević) – 43/35/č
Ad hoc: Kokošnjak (Vesna Bergant Rakočević) – 19/35/č
Ad hoc: Šturm go home! (Vesna Bergant Rakočevič) – 2/35/č
Argumentacijska analiza sodne odločbe (Marko Novak) –
36/16–18/č
Bela stavka sodnikov (Katarina Krapež) – 26/34/por
Critical Race Realism: Intersections of Psychology, Race and
Law (Katarina Krapež) – 45/32/prik
Dialog, ne diktat! (Katarina Krapež) – 49-50/42/por
Dialog za zaupanje in spoštovanje (Marko Šorli) – 24-25/6-7/č
Janja Roblek: Na poti k razpadu pravne države? (Boštjan Koritnik) – 34/31/int
Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior
(Katarina Krapež) – 45/32/prik
Lawyers’ Poker: 52 Lessons that Lawyers Can Learn from Card
Players (Katarina Krapež) – 47/32/prik
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Lukenda – nov razlog za zavrženje revizije? – Epilog in nekrolog
(Nevenka Šorli) – 16-17/15-16/č
Mar še ni dovolj? (Jasna Murgel) – 10/11-12/č
Materialna neodvisnost sodstva je resno načeta (Franc Testen) –
20/6-7/č
Materialno procesno vodstvo in (ali) skrbnost strank in odvetnikov (Zoran Skubic) – 43/20/por
Mednarodno sodno sodelovanje (Jernej Podlipnik) – 43/17/por
Moralnost sodstva (Marijan Pavčnik) – 20/7/č
Nad stavko z gesto dobre volje (Katarina Krapež) – 48/34/por
Nepriznavanje pravnega interesa - pogoji za izvolitev sodnika –
21/22–27/sp
Nerazumevanje odgovornosti (Boštjan Koritnik) – 1/34/por
Nesprejemljivo uvrščanje sodnikov v plačne razrede (Igor Strnad)
– 15/8/č
Nezavezujoče: Spoštovani sodnice in sodniki, odvetnice in odvetniki, (Andraž Teršek) – 15/35/č
(Nova) ravnovesja v (starem) kazenskem postopku (Marko Šorli)
– 47/6–8/č
Novela odvetniškega zakona je nepotrebna in škodljiva (Peter
Čeferin) – 29-30/3/uv
O nekaterih novostih in vprašanjih pritožbenega postopka po
noveli ZPP-D (Igor Strnad) – 29-30/11–15/č
Od nacionalnega do evropskega sodstva (Marko Ilešič) –
15/6-7/č
Paragraf: Konec sodniške stavke? (Alenka Leskovic) – 37/35/č
Paragraf: Zanke za jubilej (Alenka Leskovic) – 20/35/č
Poskus umora sodniškega erosa (Simona Skorpik) – 26/12-13/č
Posredovanje psihološke dokumentacije sodišču (Irena Vovk) –
8/23/mo
Povečana represivnost sodišč? (Janko Marinko) – 8/14-15/č
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja – 28/II-III/pod
Predobravnavni sodnik v osnutku predloga ZKP-1 (Mojca M.
Plesničar) – 18/18-19/č
Prekrški med omrežjem in kaosom (Hinko Jenull) – 19/3/uv
Razmejitev pristojnosti za odločanje o prekrških v hitrem oz. rednem sodnem postopku (Maja Pruša) – 33/19-20/č
Razrešitev izvedenca zaradi nekakovostnega dela – misija: nemogoče? (Evelin Pristavec Tratar) – 40-41/9-10/č
Rent-a-judge? (Vesna Bergant Rakočević) – 40-41/8/č
Sindikati pozdravljajo plačno reformo (Katarina Krapež) –
24-25/34/por
Slovenska sodišča in evropsko pravo v praksi (Alenka Škrk) –
21/6–8/č
Sodba v imenu ljudstva (Igor Manfreda) – 14/22/odm
Sodniki protestirajo (Boštjan Koritnik) – 14/34/por
Sodniške plače in pravna država (Janja Roblek) – 3/3-4/uv
Sodstvo so sodniki (Marko Šorli) – 49-50/6-7/č
Stavkovni pritisk je res učinkovitejši, ni pa prava pot (Franc
Testen) – 16-17/3/uv
Tendence razvoja sodišču pridružene mediacije v Sloveniji (Nina
Betetto) – 20/8–10/č
V istem čolnu (Boštjan Koritnik) – 16-17/34/por
V katerem rokavu se skriva adut – odgovori političnih strank na
pet izzivov pravosodja – 36/II–VIII/pril
Velik mejnik (Irena Vovk) – 19/28/por
Vpliv ZPP na učinkovitost pravdnega postopka in odločanje višjih
sodišč (Aleš Velkaverh) – 34/II–IV/pril
Z obrobja postave: Kvaliteta in kvantiteta sodniškega dela
(Tomaž Pavčnik) – 6-7/43/č
Z obrobja postave: Ločeno mnenje (Tomaž Pavčnik) – 12/91/č
Z obrobja postave: Spomin na dijaško stavko (Tomaž Pavčnik) –
18/35/č
Za razpravo o družbotvornem pomenu ideoloških simbolov
(Andrej Kristan) – 10/18-19/odm
Za sodbo brez ideoloških simbolov (Albin Igličar) – 9/22/č
Zahtevamo izenačitev s plačami poslancev (Irena Vovk) –
10/29/por
Zanimanje za pravdanje ne upada (Irena Vovk) – 20/28-27/por
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Sovražni in napadalni govor – nazaj k doktrinarnim lekcijam
Vrhovnega sodišča ZDA (Andraž Teršek) – 4/II–VI/pril

sprejemanje odločitev
glej ringi

Srbija
Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka
in premoženja v razmerju med Republiko Slovenijo in Kosovom – 45/IV/erar

statistika
Morje podatkov (Boštjan Koritnik) – 3/40/prik
Prebivalstvo v številkah (Katarina Krapež) – 24-25/48/prik

stavka
Bela stavka sodnikov (Katarina Krapež) – 26/34/por
Dialog, ne diktat! (Katarina Krapež) – 49-50/42/por
Dialog za zaupanje in spoštovanje (Marko Šorli) – 24-25/6-7/č
In flagranti: Stavka (Hinko Jenull) – 11/35/č
Janja Roblek: Na poti k razpadu pravne države? (Boštjan Koritnik) – 34/31/int
Moralnost sodstva (Marijan Pavčnik) – 20/7/č
Nad stavko z gesto dobre volje (Katarina Krapež) – 48/34/por
Paragraf: Konec sodniške stavke? (Alenka Leskovic) – 37/35/č
Paragraf: Zanke za jubilej (Alenka Leskovic) – 20/35/č
Poskus umora sodniškega erosa (Simona Skorpik) – 26/12-13/č
Stavkovni pritisk je res učinkovitejši, ni pa prava pot (Franc
Testen) – 16-17/3/uv
Z obrobja postave: Spomin na dijaško stavko (Tomaž Pavčnik) –
18/35/č

stečaj
glej insolvenčno pravo

stvarno pravo
glej tudi lastninska pravica, nepremičnine in zemljiška knjiga
Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise (Miha Juhart) –
3/II–V/pril
Izbris služnosti na podlagi enostranske izjave (Renato Vrenčur) –
48/22/vo
Navedba podatkov o kreditu (Irena Vovk) – 12/87/mo
Pravni položaj planinskih poti v Sloveniji (Maja Lukan Lapornik)
– 35/18-19/č
Predkupna pravica solastnika na nepremičnini v koliziji z drugimi
zakonitimi predkupnimi pravicami (Nadija Šuler) – 36/8-9/č
Prenos hipoteke (Matjaž Tratnik) – 22/8–11/č
Prestavitev služnostne poti (Ana Vlahek) – 8/21-22/vo
Protest skladiščnice – pravna praznina (Jože Ilc) – 13/17-18/č
Razlogi za ustanovitev stavbne pravice (Nejc Zemljak) –
20/16-17/č
Z obrobja postave: Primer neumnosti: zloraba sodnega varstva
posesti (Tomaž Pavčnik) – 23/35/č

Svet Evropske unije
Predsedovanje Slovenije Svetu EU (Irena Vovk) – 2/34/por
Predsedovanje Svetu Evropske unije (Nataša Skubic) – 1/34/č

Svetovna trgovinska organizacija
Ali mednarodno patentno varstvo ovira razvoj držav? (Natali Gak)
– 6-7/23–25/č

svoboda izražanja
Med svobodo govora in pravico do zasebnosti na internetu (Jan
Jeram) – 49-50/30-31/sp
Svoboda izražanja v sodni praksi ESČP in slovenski ustavnosodni praksi (Matija Žgur) – 12/88-89/prik

solidarnostna pomoč

Š

Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče (Nataša
Belopavlovič) – 4/25/vo
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Sovražni govor po predlogu KZ-1 (Aleš Završnik) – 4/VI–VIII/pril

šikaniranje (na delovnem mestu)
glej mobing
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škoda
glej tudi odgovornost
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo (Nina Betetto) –
44/28-29/por
Kriminalizacija škodljivega ravnanja (Peter Pavlin) – 43/31/prik
Odškodnina za vojno škodo – ukradeni otroci – 9/25–28/sp
Odstranitev škodne nevarnosti – 20/21–23/sp
Pravica do povračila škode po 26. členu Ustave v praksi sodišč
(Martina Bukovec) – 34/IV–VIII/pril
Prepoved povzročanja škode – čezmerne imisije pri splošno koristni dejavnosti – 18/24–26/sp
Škoda v stečajnem pravu (Uroš Ilić) – 38-39/V–VII/pril
Začasna odredba in težko popravljiva škoda – 38-39/II-III/pod
Zamudne obresti od nečistih odškodninskih terjatev za premoženjsko škodo – 38-39/26–28/sp
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem (Jožef Kovač) – 36/15/č

šolstvo
glej tudi študenti
Je (ne)izločitev senatorja stvar avtonomije ali kršitve zakona?
(Mirko Pečarič) – 38-39/12–14/č
O rabi ZUP v šolstvu (Polona Kovač) – 42/12-13/odm
Objava zapisnikov sej sveta staršev na spletu (Irena Vovk) –
5/27/mo
Odgovornost šole – poškodba otroka zaradi padca rokometnega
gola – 35/27-28/sp
Posredovanje podatkov o članih komisije za izvolitev visokošolskega učitelja (Irena Vovk) – 5/27/mo
Stroški prevoza za otroka s posebnimi potrebami (Jasna Murgel)
– 9/23/vo
Subvencionirana dijaška prehrana (Franci Kimovec) – 46/12-13/č
Še o rabi ZUP v šolstvu (Tadeja Mrhar, Andrej Kirm) –
43/11/odm
Šolska prehrana in oprostitev DDV – 45/I/erar
Uvedba upravnega postopka pri odločanju v osnovnih šolah
(Tadeja Mrhar, Andrej Kirm) – 40-41/16-17/č
Vpis podatkov v športnovzgojni karton (Katarina Krapež) –
43/25/mo

šport
Ad hoc: V letu podgane (Vesna Bergant Rakočević) – 13/35/č
Bridki nauki zadeve Nose (Vesna Bergant Rakočević) –
18/13-14/č
Dirka po Franciji 2007 – človekove pravice ali zvijače prevarantov? (Vesna Bergant Rakočević) – 37/17–19/č
FIFA proti Komisiji; sporni seznami pomembnih športnih dogodkov (Vesna Bergant Rakočević) – 6-7/20-21/č
Izpolnjevanje podatkov v obračunu davčnega odtegljaja – REK-2
pri izplačilu dohodka poklicnemu športniku – 35/IV/erar
Kongres Skilex 2008 (Metod Žužek) – 10/30/por
»Ničelna toleranca« za olimpijske igre: primer Dwaina Chambersa
(Vesna Bergant Rakočević) – 29-30/25-26/č
Nogomet in podjetništvo (Jure Mikuž) – 24-25/44/č
Oglaševanje na televiziji in promoviranje sponzorjev na športni
prireditvi (Tone Jagodic) – 42/10-11/č
Olimpijski rokoborski spor: moralna zmaga brez medalje (Vesna
Bergant Rakočević) – 34/24-25/č
Omejitve pravic športnikov v času nastopa na olimpijskih igrah
(Tone Jagodic) – 16-17/13-14/č
Pravni položaj planinskih poti v Sloveniji (Maja Lukan Lapornik)
– 35/18-19/č
Šport & pravo (Katarina Zajc) – 20/32-33/prik
Tekme nogometnih reprezentanc – kdo pije in kdo plača? (Uroš
Bogša) – 4/16-17/č
Uresničevanje Bele knjige o športu EU in nekateri izzivi pravne
stroke (Tone Jagodic) – 8/19–21/č
Uvedba posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike – 35/IV/erar
Vpis podatkov v športnovzgojni karton (Katarina Krapež) –
43/25/mo
Vprašanje določanja odškodnine pri predčasni prekinitvi pogodbe
(Mladen Čičmir) – 24-25/31–33/sp

študenti
Ad hoc: Kokošnjak (Vesna Bergant Rakočević) – 19/35/č

Š–T

Obdavčitev prejemkov dijakov in študentov – 28/I-II/pod
Podatki o bolezni študenta za podaljšanje statusa (Katarina Krapež) – 36/23/mo
Pravica evropskega študenta do vzdrževalnine (Matej Avbelj) –
47/25-26/sp
Rubikon za usposabljanje – 13/29/por
Študentska olajšava in normirani stroški (Davčna uprava RS) –
34/26/vo
Študij v Evropi (Katarina Krapež) – 45/40/prik
Tekmovanje pravnikov v Mariboru (Janja Hojnik) – 8/34/por
Za kakovostno pravo in državo (Boštjan Koritnik) –
16-17/30-31/por
Zdravstveno zavarovanje študentov po 26. letu (Petra Japelj) –
40-41/17-18/č

Švedska
Exploiting the Limits of Law: Swedish Feminism and the Challenge to Pessimism (Irena Vovk) – 2/31/prik
Novela odvetniškega zakona je nepotrebna in škodljiva (Peter
Čeferin) – 29-30/3/uv

T
takse
Kdo odloča o zahtevi za vračilo takse (Ana Testen) – 1/10-11/č
Omejitvena pravila za vložitev zahtevka za revizijo in učinkovito
pravno varstvo (Aleksij Mužina) – 12/59–62/č
Takse pri izvršbi po novem (Dida Volk) – 4/6–8/č

teorija prava
Law as a Moral Idea (Katarina Krapež, Boštjan Koritnik) –
43/32/prik
Poglavja iz filozofije in teorije prava (Matej Avbelj) –
29-30/40-41/prik
Teorija prava, tretja izdaja (Aleš Novak) – 9/32-33/prik
Upoštevanje verskih praznikov v dobi globalizacije (Marko Novak)
– 33/20-21/č
Zastarelost izraza pravoznanstvo (Marko Novak) – 38-39/18/č

terminologija
glej jezik

terorizem
Criminal Justice Ethics: Theory and Practice (Katarina Krapež) –
37/32/prik
Honor Bound: Inside the Guantanamo Trials (Katarina Krapež) –
29-30/40/prik
Ironija situacije v primeru zapornikov v Guantánamu (Dolores
Modic) – 36/29–30/sp
Kaznivo dejanje financiranja terorizma: zlo preprečevanja zla
(Polona Mozetič) – 26/18-19/č
Presekani (in spet zavezani) gordijski vozel (Maja Brkan) –
36/25–27/sp
Ustavna jamstva veljajo tudi za ujetnike v Guantánamu (Kristina
Božič) – 24-25/30-31/sp
Zavrnitev habeas corpusa za Američana v Iraku, a potrditev pristojnosti (Božič Kristina) – 26/28/sp

tožilstvo
Ali osnutek ZKP-1 odpravlja preiskavo (Emil Zakonjšek) –
16-17/VII–XI/pril
Bela stavka sodnikov (Katarina Krapež) – 26/34/por
»Enakost orožja državnega tožilca« v postopku s pravnimi sredstvi (Andrej Ferlinc) – 15/9–11/odm
In flagranti: Ugasnite kamere (Hinko Jenull) – 27/35/č
Kaznovalni nalog in načelo dispozitivnosti v kazenskem postopku
– institut vrnitve v prejšnje stanje (Andrej Ferlinc) –
38-39/19–22/č
Making Your Case: The Art of Persuading Judges (Katarina Krapež) – 29-30/40/prik
Meje presoje zakonitosti v kazenskem postopku (Hinko Jenull) –
28/15–18/č
O (ne)ustavnosti volitev v državnotožilski svet (Hinko Jenull) –
37/10–12/č
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Obrambne poizvedbe v osnutku predloga novega ZKP-1 (Mitja
Jelenič Novak) – 19/19–22/č
Odvračanje kazenskega pregona v državnotožilski praksi (Darko
Kežman) – 20/II–IV/pril
Osnutek ZKP-1 z vidika državnega tožilca kot organa pregona
(Zvonko Fišer) – 24-25/24–26/č
Paragraf: Odstavljeni (Alenka Leskovic) – 10/35/č
Posredovanje podatkov o ovaditelju (Irena Vovk) – 20/24/mo
Razporejanje in izročanje prejetih zadev pisarni za vpis v ustrezen vpisnik (Mojca Beliš) – 31-32/29/mo
Slovenska Ustava – »Ne uporabljaj. V okvari!« (Goran Klemenčič)
– 27/3/uv
V istem čolnu (Boštjan Koritnik) – 16-17/34/por
Zaostankov ni bilo (Irena Vovk) – 22/34/por

transportno pravo
glej prevozno pravo

trg finančnih instrumentov
glej gospodarsko pravo in vrednostni papirji

tujci
Kako pomembna je izobrazba tujca za zaposlitev v Sloveniji?
(Mateja Golja) – 16-17/21–23/č
Lastninska pravica tujcev na nepremičninah (Nadija Šuler) –
44/11-12/č
Protizakoniti posegi v vizumske postopke – kršitev samostojnosti
odločanja (Peter Golob) – 21/10–12/č
Tujec in takojšnje plačilo globe (Hinko Jenull) – 31-32/27/vo

tvegan kapital
Investiranje tveganega kapitala je lahko tudi davčno zanimivo
(Mojca Kunšek) – 35/11-12/č
Javna družba tveganega kapitala (Jure Mikuž) – 40-41/44/č
Korporacijski pravnik: nove naloge, nove poti (Boštjan Koritnik) –
47/30/por
Panika?!? (Jure Mikuž) – 4/36/č

U
UNCITRAL
glej Komisija Združenih narodov za mednarodno gospodarsko
pravo

upokojitev
Naknadno znižanje starostne meje (sodelavec PP) – 49-50/26/vo
Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi (Nataša Belopavlovič) –
40-41/29/vo
Pravica do pokojnine in pravica do izbire nosilca zavarovanja –
46/17–21/sp
Pravica do pokojnine – uveljavljanje na podlagi Uredbe 1408/71
in 574/72 (Nataša Belopavlovič) – 12/72–75/č

upravni postopek
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Aktualne dileme osebnega vročanja po ZUP (Polona Kovač, Matjaž Remic) – 37/8–10/č
Izdaja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in
uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte (Mojca Beliš)
– 42/25/mo
Izdaja na čas vezanih dovoljenj (Polona Kovač) – 22/11–13/č
Izvršljivost, dokončnost in pravnomočnost upravnih aktov (Polona
Kovač, Matjaž Remic) – 14/14–17/č
Je (ne)izločitev senatorja stvar avtonomije ali kršitve zakona?
(Mirko Pečarič) – 38-39/12–14/č
Molk organa v upravnem postopku (Biljana Erdelič) – 36/6–8/č
Naslov za vročanje po ZPPreb: korak naprej k učinkovitejšemu
vročanju? (Zoran Skubic) – 8/8–10/č
O rabi ZUP v šolstvu (Polona Kovač) – 42/12-13/odm
Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek (Maja
Lukan Lapornik) – 6-7/14-15/č
Oznake o skladnosti izdelkov – 36/II-III/pod
Plačilo stroškov obnovljenega postopka (Matjaž Remic) –
10/23/vo
Posledice ničnosti upravne odločbe – denarna restitucija –
37/28–30/sp

Pridobivanje osebnih podatkov za vodenje upravnega postopka
(Irena Vovk) – 23/24/mo
Protizakoniti posegi v vizumske postopke – kršitev samostojnosti
odločanja (Peter Golob) – 21/10–12/č
Ravnanje prekrškovnih organov in sodišč s spisi v postopku z
zahtevo za sodno varstvo (Petra Čas, Nuša Orel) –
11/IV–VIII/pril
Spreminjanje upravnega postopka (Jernej Podlipnik) –
42/22-23/por
Še o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku
(Luka Štravs, Metka Černelč) – 8/16/odm
Še o rabi ZUP v šolstvu (Tadeja Mrhar, Andrej Kirm) –
43/11/odm
Ukinitev upravnih kolkov – zgrešena odprava administrativne
ovire? (Nives Macerl) – 44/8-9/č
Uporaba predpisov pri odločanju v upravnem postopku (Adrijana
Viler Kovačič) – 1/14-15/č
Uvedba upravnega postopka pri odločanju v osnovnih šolah
(Tadeja Mrhar, Andrej Kirm) – 40-41/16-17/č
Zamuda roka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obstoječe naprave IPPC (Adrijana Viler Kovačič) – 27/8-9/č
Znanje ne more biti »administrativna ovira« (Slobodan Rakočević)
– 18/8-9/č

upravni spor
Izpodbijanje aktov – 1/23/sp
O dovoljenosti revizije in 83. členu ZUS-1 (Marko Brus) –
19/9–11/č
Začasna odredba in težko popravljiva škoda – 38-39/II-III/pod
Zakon o upravnem sporu s komentarjem (Rajko Pirnat) –
40-41/39/prik
ZUS-1 – dovoljenost revizije – pravni interes – 2/22–24/sp

upravno pravo
glej tudi lokalna samouprava, pravo varstva okolja, upravno procesno pravo in urejanje prostora
O iztožljivosti pravice do čistega zraka (Maja Smrkolj) –
33/28-29/sp
Odstranjevanje birokratskih ovir (doživljajski spis) (Matjaž Ambrož)
– 35/30-31/zap
Osebni podatki o delu v zavetišču za zapuščene živali (Katarina
Krapež) – 44/25/mo
Pravni položaj planinskih poti v Sloveniji (Maja Lukan Lapornik)
– 35/18-19/č
Problem normiranja ribolovnega režima ni preprost, je pa rešljiv
(Miroslav Žaberl) – 37/19-20/č
Uganka Zoisovih štipendij (Matej Avbelj) – 33/16-17/č
Ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča (Irena Vovk) –
27/25/mo
Zakonodajna politika glede cen komunalnih storitev je ustavno
sporna (Andraž Teršek) – 47/9-10/č

upravno procesno pravo
glej upravni postopek in upravni spor

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
Paragraf: Poseg v človekove pravice (Alenka Leskovic) –
31-32/43/č
Preiskave pri veletrgovcih (Katarina Krapež) – 29-30/42/por
UVK s pristriženimi perutmi ne bo daleč priletel (Mitja Kocmut) –
29-30/6-7/č
Večja uspešnost kot dejstvo, oškodovanci kot možnost (Boštjan
Koritnik) – 23/30/por
Zaveze Pošte Slovenije (Tanja Bratina) – 26/22/mo
Zloraba prevladujočega položaja Telekoma Slovenije (Tanja Bratina) – 16-17/26/mo

urejanje prostora
Argumenti o protiustavnostih v Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP-1) (Andraž Teršek) – 37/II–VII/pril
Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise (Miha Juhart) –
3/II–V/pril
Izpodbijanje ustavnosti in zakonitosti s pobudo – 43/23/sp
Nujnost javne razgrnitve v postopku priprave in sprejema prostorskega planskega akta – 47/19-20/sp
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Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Davčna
uprava RS) – 26/20/vo
Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Zdravko
Maček) – 29-30/27-28/vo
Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek (Maja
Lukan Lapornik) – 6-7/14-15/č
Poenostavljeni postopki pri graditvi objektov (Adrijana Viler Kovačič) – 19/14-15/č
Sprememba pogojev gradnje – 10/23/sp
Sprememba rabe zemljišča – 12/85/sp
Še o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku
(Luka Štravs, Metka Černelč) – 8/16/odm
Še o ZUreP-1 in razlastitvi (Vesna Sodja) – 45/8–12/odm
Varovanje kmetijskih površin v postopku priprave prostorskih
aktov (Peter Lovšin, Janez Tekavc) – 34/12–14/č
Zagonetke postopka razlastitve po Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP-1) (Miha Skubic) – 40-41/26–28/odm
Zakon o graditvi objektov (Janez Tekavc) – 36/32-33/prik
Zamuda roka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obstoječe naprave IPPC (Adrijana Viler Kovačič) – 27/8-9/č

ustavno pravo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
Argumenti o protiustavnostih v Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP-1) (Andraž Teršek) – 37/II–VII/pril
Constitutional Dilemmas: Conflicts of Fundamental Legal Rights
in Europe and the USA (Katarina Krapež) – 44/32/prik
Čas za nov pristop k evropski integraciji (Matej Avbelj) –
3/30-31/por
Imenovanje ministrov vlade kot relikt skupščinskega sistema
(Marjan Jarkovič) – 49-50/8-9/č
Memorandum o ustavnopravni politiki – izbor izhodišč (Andraž
Teršek) – 38-39/6–8/č
Narodni manjšini v Sloveniji: ustavnopravni pomislek proti
10. členu ZDru-1 (Andraž Teršek) – 2/9–11/č
Ne boli, dokler se ne zgodi nam (Nataša Pirc Musar) – 33/3/uv
Nekateri ustavnopravni problemi v zvezi z ZKP-1 (Štefan Horvat)
– 16-17/II–IV/pril
Nepoklicna poslanska imuniteta (Ivan Kristan) – 11/6–8/č
Nezavezujoče: Kdo je čefur ustavni fetišist? (Andraž Teršek) –
33/35/č
O (ne)ustavnosti volitev v državnotožilski svet (Hinko Jenull) –
37/10–12/č
Ob poskusu podreditve odvetništva (Borut Škerlj) – 8/II–VII/pril
Od negativnega zakonodajalca do ustavodajalca (Ciril Ribičič) –
24-25/37-38/por
Posegi v človekove pravice in osnutek ZKP-1 (Marko Bošnjak) –
16-17/XIV–XVI/pril
Presežen mit o ustavnem sodišču (Luka Tičar) – 11/31/prik
Razžalitev dobrega imena in časti v tisku – zasebnopravni subjekti – 28/23-24/sp
Ustavna jamstva veljajo tudi za ujetnike v Guantánamu (Kristina
Božič) – 24-25/30-31/sp
Ustavna pravica do orožja (Kristina Božič) – 29-30/38/sp
Ustavna reforma (ustavnega) sodstva (Jan Jeram) – 43/19/por
Ustavnopravna strnjenka problema izbrisanih (Andraž Teršek) –
49-50/II–VIII/pril
Ustavnopravne pasti uzakonitve odvetniške tarife (Andraž Teršek)
– 8/17-18/č
Ustavnopravne trileme (Miloš Senčur) – 10/6-7/č
Zakonodajna politika glede cen komunalnih storitev je ustavno
sporna (Andraž Teršek) – 47/9-10/č
Zanikanje temeljev odločitve za samostojnost (France Bučar) –
24-25/3/uv

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Abeceda izbrisa (1.) (Neža Kogovšek) – 9/17-18/č
Abeceda izbrisa (2.) (Neža Kogovšek) – 10/20-21/č
Abeceda izbrisa (3.) (Neža Kogovšek) – 11/20-21/č
Aktivna legitimacija Informacijskega pooblaščenca – 26/21/sp
Avtonomija verskih skupnosti pri določanju pravil verskih pokopov – 44/20-22/sp
Določnost posegov v pravice obdolženca – 26/20-21/sp
Interpretativne odločbe Ustavnega sodišča (Tilen Štajnpihler) –
3/32-33/prik
Izbrisanih ne izganjajo, ali pač? (Blaž Kovač) – 15/23-24/č
Izpodbijanje aktov – 1/23/sp

U

Izpodbijanje ustavnosti in zakonitosti s pobudo – 43/23/sp
Javna pot – 21/22/sp
Kategorizacija javne ceste brez pridobitve zemljišča ali razlastitve
– 28/22/sp
Kategorizacija lokalne ceste na zemljišču v tuji lasti – 42/25/sp
Kršitev že pridobljenih pravic – 4/26/sp
Lukenda – nov razlog za zavrženje revizije? – Epilog in nekrolog
(Nevenka Šorli) – 16-17/15-16/č
Memorandum o ustavnopravni politiki – izbor izhodišč (Andraž
Teršek) – 38-39/6–8/č
Nam v informacijski družbi primer Malone še zadostuje? (Boštjan
Makarovič) – 43/11-12/č
Nedopusten poseg v lastninsko pravico – 16-17/26-27/sp
(Ne)enakopravno uresničevanje pravice slepih in slabovidnih
oseb do poštenega obravnavanja v pravdnem postopku –
47/19/sp
Nepriznavanje pravnega interesa - pogoji za izvolitev sodnika –
21/22–27/sp
Neustavno reševanje ustavnih problemov? (Tomaž Mavri) –
6-7/12-13/č
Nezavezujoče: Jezik manjšine ni tuji jezik! (Andraž Teršek) –
38-39/39/č
Nujnost javne razgrnitve v postopku priprave in sprejema prostorskega planskega akta – 47/19-20/sp
O podružnicah in neomejeni odgovornosti odvetnikov (Andraž
Teršek) – 5/11-12/č
Občutljivo področje informacijske zasebnosti – 27/24/sp
Obravnava madžarščine in italijanščine kot tujih jezikov na
območjih, kjer živita ti avtohtoni narodni skupnosti –
37/25/sp
Od negativne k pozitivni selekciji (Ciril Ribičič) – 43/3/uv
Odvzem prostosti v okviru izvršilnega postopka – 47/20/sp
Omejitev gibanja prosilcem za azil – 45/22-23/sp
Poseg v zakonsko pravico do pritožbe – 26/21/sp
Pravica do pokojnine in pravica do izbire nosilca zavarovanja –
46/17–21/sp
Pravica Državnega sveta organizirati in voditi referendumsko
kampanjo – 43/23/sp
Pravilnost volilnega izida – 6-7/29/sp
Preživninska obveznost staršev – 1/23/sp
Pristojnost za vodenje postopka o prekršku in odločba US
P-34/07 (Maja Pruša) – 34/20–21/č
Rešili trikrat več zadev (Irena Vovk) – 8/27-28/por
Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP –
37/22–25/sp
Rok za pravnomočno končanje postopka nove razsoje po ZKP –
40-41/30/sp
Sprememba območji naselji – 11/24/sp
Sprememba pogojev gradnje – 10/23/sp
Sprememba rabe zemljišča – 12/85/sp
Sprememba zakona v postopku avtentične razlage – 45/23/sp
Stranka v postopku izdaje koncesijskega akta – 47/19/sp
Svoboda izražanja v sodni praksi ESČP in slovenski ustavnosodni praksi (Matija Žgur) – 12/88-89/prik
Širše sodno varstvo od ustavno zahtevanega – 42/25/sp
Štiriodstotni prag za vstop v Državni zbor – 47/20/sp
Udeležba javnosti pri pripravi okoljskih predpisov – 13/24/sp
Ustavna reforma (ustavnega) sodstva (Jan Jeram) – 43/19/por
Ustavno sodišče ne bi smelo biti »tovarna odločb in sklepov«
(Jože Tratnik) – 9/3/uv
Ustavno sodišče RS ter evropski nalog za prijetje in predajo ali
»kdo se boji Virginije Woolf« (Anže Erbežnik) – 1/II–VII/pril
Ustavnopravna strnjenka problema izbrisanih (Andraž Teršek) –
49-50/II–VIII/pril
Vnovična opozorila o »nerešljivih« problemih pravosodja (Katarina
Krapež) – 38-39/31-32/por
Volitve v Državni svet v Mestni občini Koper – 6-7/27–29/sp
Zahteva za presojo ustavnosti ali zakonitosti splošnega akta, ki
jo vloži Računsko sodišče – 14/26/sp

ustavno sodstvo
glej tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije
Presežen mit o ustavnem sodišču (Luka Tičar) – 11/31/prik
Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe (Katarina
Krapež) – 31-32/40/prik
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V
varstvo konkurence
glej konkurenčno pravo in Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence

varstvo okolja
glej pravo varstva okolja

varstvo osebnih podatkov
glej tudi Informacijski pooblaščenec
Evropski nadzornik za varstvo podatkov (Nataša Skubic) –
45/34/č
Farmacevtska skrb z vidika varstva osebnih podatkov (Luka Hojnik) – 34/8–11/č
Fotokopiranje osebnih dokumentov po novih zakonih o osebni
izkaznici in potnih listinah (Klemen Mišič) – 31-32/10–12/č
Pogodbena obdelava osebnih podatkov še vedno povzroča težave (Blaž Pavšič) – 24-25/18–21/č
Pojem osebnega podatka, kot ga razume delovna skupina 29,
ali kaj vse je osebni podatek (Mojca Prelesnik) – 45/6–8/č
Pozor! Nadzor! (Nika Hudej) – 43/20-21/por
Problem pravne neurejenosti izvajanja profiliranja posameznikov v
EU (Mojca Prelesnik) – 28/6–8/č
Ravnanje detektiva v nasprotju z zakonom in s poklicno dolžnostjo varovanja zasebnost (Mojca Beliš) – 6-7/35/mo
Sindikati pozdravljajo plačno reformo (Katarina Krapež) –
24-25/34/por
Varstvo osebnih podatkov (Nataša Skubic) – 47/34/č
Zasebnost je mrtva (Aleš Završnik) – 37/3/uv

varstvo potrošnikov
glej potrošniki

varstvo pri delu
Odgovornost delodajalca – varstvo pri delu na električnih napravah – 5/26-27/sp
Prepoved kajenja (Nataša Belopavlovič) – 42/24/vo

Varuh človekovih pravic
Do pravice šele z gladovno stavko? (Katarina Krapež) –
19/30/por
Klavrno vključevanje javnosti pri pripravi predpisov (Katarina Krapež) – 14/30/por
Ko zbolijo otroci (Katarina Krapež) – 40-41/42/por
Nove grožnje človekovim pravicam (Katarina Krapež) –
49-50/34/por
Položaj varuha je treba okrepiti (Zdenka Čebašek - Travnik) –
48/3/uv
Razvoj varstva človekovih pravic zahteva nove pristope (Jernej
Rovšek) – 48/6–8/č
Vnovična opozorila o »nerešljivih« problemih pravosodja (Katarina
Krapež) – 38-39/31-32/por
Zatajil je notranji nadzor (Katarina Krapež) –27/31/por

Velika Britanija
Določnost v zakonu in sistemi za množični nadzor (Alenka
Jerše, Andreja Mrak) – 31-32/33–35/sp
Family Life – Under One Roof (Irena Vovk) – 11/32/prik
Pregon korupcije ali nacionalna varnost? (Matej Avbelj) –
33/30-31/sp
Referendum pred ratifikacijo Lizbonske pogodbe ni nujen (Jan
Jeram) – 31-32/36-37/sp
The Changing Law of the Employment Relationship – Comparative Analyses in the European Context (Irena Vovk) –
16-17/32/prik
Zunajsodno preventivno pridržanje v Iraku ni kršitev človekovih
pravic (Dominika Švarc) – 2/27–29/sp

vera
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Avtonomija verskih skupnosti pri določanju pravil verskih pokopov – 44/20-22/sp
God on Trial: Landmark Cases from America’s Religious Battlefields (Katarina Krapež) – 28/32/prik

Omejevanje verske svobode z namenom zaščite pravic in svoboščin drugih oseb (Dominika Švarc) – 44/27-28/sp
Religion and Free Speech Today: A Pro/Con Debate (Issues in
Focus Today) (Katarina Krapež) – 46/32/prik
Upoštevanje verskih praznikov v dobi globalizacije (Mitja Novak)
– 33/20-21/č

Vlada Republike Slovenije
Dialog, ne diktat! (Katarina Krapež) – 49-50/42/por
Do kakovostnih predpisov le s sodelovanjem zainteresirane javnosti že v predzakonodajnem postopku (Jožef Kovač) –
43/II–VII/pril
Fantazma koalicijskega sporazuma (Tomaž Pavčnik) – 45/3/uv
Imenovanje ministrov vlade kot relikt skupščinskega sistema
(Marjan Jarkovič) – 49-50/8-9/č
Koalicijski sporazum ali koalicijska pogodba (Albin Igličar) –
40-41/13/č
Najvplivnejši pravniki so zadržani do ad hoc sprememb (Katarina
Krapež) – 49-50/37-38/por
Novela ZP-1E (Irena Vovk) – 3/34/por
Novela ZPre-1B (Irena Vovk) – 15/34/por
Praznih žepov iz igralnice kapitalizma (Jože Mencinger) –
47/3/uv
Quo vadis, pravosodna politika? (Aleš Zalar) – 46/3-4/uv
Referendum ni potreben (Irena Vovk) – 4/34/por

vmesna sodba
Vpliv pravnomočnosti vmesne sodbe na končno sodbo –
8/22–24/sp

vodno pravo
(Ne)potrebno dvojno plačevanje? (Adrijana Viler Kovačič) –
40-41/21–23/č
Novela Zakona o vodah je preoblekla tudi vodna soglasja (Mateja Tavčar) – 29-30/18-19/č
Priznanje vodnih pravic (Adrijana Viler Kovačič) – 3/12-13/č

vojska
Krivdna odgovornost države in zdravstvene ustanove za samomor vojaka – 45/25–27/sp
Nekaj spornih vidikov novega plačnega sistema (Nejc Zemljak) –
42/II–VII/pril
Odgovornost zasebnih vojaških podjetij za kršenje temeljnih človekovih pravic (Jernej Letnar Černič) – 45/18–20/č
Poveljniška odgovornost in predlog KZ-1 (Matjaž Ambrož) –
15/21-22/č
The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Katarina Krapež) – 45/32/prik
Ugotavljanje kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih
dolžnosti v Slovenski vojski (Mojca Beliš) – 16-17/24/mo
Vojaški priročnik in navodila za Slovensko vojsko – nuja, ne priboljšek (Vasilka Sancin, Dominika Švarc) – 5/17-18/č

volitve
In flagranti: Pravosodje 2008–2012 (Hinko Jenull) – 34/35/č
Koalicijski sporazum ali koalicijska pogodba (Albin Igličar) –
40-41/13/č
Koliko poslank jeseni v Državnem zboru (Matjaž Debelak) –
31-32/17–18/č
O (ne)ustavnosti volitev v državnotožilski svet (Hinko Jenull) –
37/10–12/č
Paragraf: Konec sodniške stavke? (Alenka Leskovic) – 37/35/č
Pravilnost volilnega izida – 6-7/29/sp
Predvolilne obljube ne bodo pozabljene (Katarina Krapež) –
37/40/prik
Spletna rešitev za volilne dileme (Katarina Krapež) – 33/40/prik
Status parlamentarne stranke (Miro Cerar) – 40-41/11–13/č
Štiriodstotni prag za vstop v Državni zbor – 47/20/sp
V katerem rokavu se skriva adut – odgovori političnih strank na
pet izzivov pravosodja – 36/II–VIII/pril
Večrazsežnost slovenskih parlamentarnih volitev (Miro Cerar) –
38-39/3/uv
Volilni strojček (Katarina Krapež) – 36/40/prik
Volitve v Državni svet v Mestni občini Koper – 6-7/27–29/sp
Z obrobja postave: Senat sedmih modrecev (Tomaž Pavčnik) –
35/35/č
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vrednostni papirji
Borzna priporočila in posebni konflikti interesov (Robert Kleindienst) – 2/36/č
Borzna psihologija (Matej Tomažin) – 12/92/č
Brezplačna pridobitev delnic Nove KBM iz naslova spodbude za
dolgoročno imetništvo – 37/III-IV/erar
Čakajoč na zeleno (Boštjan Koritnik) – 40-41/48/prik
Čas pridobitve investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih
kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v
procesu lastninskega preoblikovanja podjetij – 45/II–III/erar
E-ugotavljanje istovetnosti stranke (Urad RS za preprečevanje
pranja denarja) – 3/22-23/vo
Etični vidik trgovanja na podlagi notranjih informacij (Sandi
Kodrič) – 21/3/uv
Izključitev manjšinskih delničarjev (Primož Kozina) – 13/11–13/č
Kaj bo prinesel novi šef ATVP? (Sandi Kodrič) – 3/11/č
Kdaj dejansko ustvarimo borzno izgubo? (Robert Kleindienst) –
26/36/č
Krovni skladi omogočajo odloženo davčno obravnavo vlagateljev
– 48/I-II/pod
Listinjenje (Simon Žgavec) – 40-41/14-15/č
Moč komuniciranja (Matej Tomažin) – 49-50/44/č
Na podlagi ZTFI sprejeti podzakonski akti in banke (Gregor Strehovec) – 24-25/14-15/č
Največja borzna tragedija (Robert Kleindienst) – 45/36/č
Nakup enot vzajemnih skladov prek spleta pri posrednikih (Urad
RS za preprečevanje pranja denarja) – 15/25/vo
Nova pravila za učinkovitejšo borzo (Andrej Šercer) – 23/6–9/č
Nova vlada, nova notranja informacija (Matej Tomažin) – 46/36/č
Obdavčitev »prehoda« med vzajemnimi skladi istega upravljavca
(Davčna uprava RS) – 19/22/vo
Odslej bodo obdavčeni tudi finančni instrumenti (Mojca Kunšek)
– 27/10–12/č
Panika?!? (Jure Mikuž) – 4/36/č
Participativne prednostne delnice (Matej Tomažin) – 31-32/44/č
Podganje leto (Matej Tomažin) – 16-17/36/č
Pojasnilne obveznosti po ZTFI (Mitja Širaj) – 42/7–9/č
Prodaja prednostne pravice do nakupa novih delnic –
24-25/IV/erar
Protest skladiščnice – pravna praznina (Jože Ilc) – 13/17-18/č
Razprodaje (Jure Mikuž) – 1/36/č
Trgovanje z notranjimi informacijami (insider trading) (Luigi Varanelli) – 9/13–16/č
Zlate delnice kot nedopustna omejitev prostega pretoka kapitala
– zadeva Volkswagen (Renata Zagradišnik) – 3/29-30/sp
Letos v primežu javnih prodaj (Matej Tomažin) – 3/36/č

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Actio pauliana – prekluzivni rok po drugem odstavku 394. člena
ZGD – 43/24-25/sp
Dedovanje zaščitene kmetije – določitev prevzemnika –
29-30/35-36/sp
Delna zamudna sodba – sklepčnost tožbenega zahtevka –
6-7/35-36/sp
Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti – 48/26-27/sp
»Enakost orožja državnega tožilca« v postopku s pravnimi sredstvi (Andrej Ferlinc) – 15/9–11/odm
Hitri postopek o prekršku – odločba o prekršku – 44/23-24/sp
Imisije – 13/26-27/sp
Izjava o odstopu dednega deleža pred izdajo sklepa o dedovanju – 22/25/sp
Izločitvena tožba – lastninska pravica v pričakovanju –
45/24-25/sp
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic – posredno zastopanje
avtorjev – 49-50/28-29/sp
Krivdna odgovornost države in zdravstvene ustanove za samomor vojaka – 45/25–27/sp
Lastninjenje zadružnih kmetijskih zemljišč – kriterij neodplačnosti
– 35/24–26/sp
Lex fori – ugotavljanje vsebine tujega prava – dolžnost vrnitve
kredita – 47/21-22/sp
Materialne avtorske pravice – teorija o pogodbenem namenu
prenosa – 48/24-25/sp
Materialni stroški izvedenca – 3/24–27/sp

V

Meje presoje zakonitosti v kazenskem postopku (Hinko Jenull) –
28/15–18/č
Ne številčnost, kompaktnost in prepoznavnost Vrhovnega sodišča
(Marko Šorli) – 13/6–8/č
Nedopustnost izvršbe – 35/28/sp
Nedopustnost izvršbe in ugovor tretjega – zaznamba izvršbe –
35/23-24/sp
Nedovoljena hramba orožja – 13/24-25/sp
Nedovoljeno razpolaganje strank – pripoznava tožbenega zahtevka – 14/25-26/sp
Neveljavnost darilne pogodbe – kondikcija – 24-25/28-29/sp
Ničnost pogodbe zaradi nasprotovanja moralnim načelom – prodaja stvari na javni dražbi in dogovor o najvišji ceni –
6-7/32–34/sp
Objektivna odgovornost države – padec vojaka na poledenelih
tleh –12/86-87/sp
Obstoj prekrška – preizkus alkoholiziranosti in odklonitev strokovnega pregleda – 11/25/sp
Odgovornost delodajalca – varstvo pri delu na električnih napravah – 5/26-27/sp
Odgovornost države za delo policije – adekvatna vzročna zveza
– 48/25-26/sp
Odgovornost lastnika zaradi ugriza psa – pojem nedopustnega
in krivdnega ravnanja – 34/26–28/sp
Odgovornost šole – poškodba otroka zaradi padca rokometnega
gola – 35/27-28/sp
Odgovornost za pravne napake – rok za uveljavljanje jamčevalnih sankcij – 34/28–30/sp
Odlog izvršbe iz posebno upravičenih razlogov – 22/22–25/sp
Odstranitev škodne nevarnosti – 20/21–23/sp
Odškodnina za neutemeljen pripor – 48/27-28/sp
Odškodnina za vojno škodo – ukradeni otroci – 9/25–28/sp
Odškodninska odgovornost delodajalca – nedopustnost ravnanja
– 4/26–28/sp
Odškodninska odgovornost države – dolžno ravnanje policije –
22/22/sp
Odškodninska odgovornost države – protipravnost –
10/24–26/sp
Odškodninska odgovornost poslovodje družbe – prevara –
20/23-24/sp
Okrnitev osebnostne pravice – pravica do zdravega življenjskega
okolja – 13/27–29/sp
Opis kaznivega dejanja v izreku sodbe – 11/24-25/sp
Osebe, relativno nesposobne biti priča pri ustni oporoki –
8/24/sp
Posledice ničnosti upravne odločbe – denarna restitucija –
37/28–30/sp
Postavitev zagovornika po uradni dolžnosti v interesu pravičnosti
– 18/23-24/sp
Pravna opredelitev kaznivega dejanja – tatvina registrskih tablic
– 43/25-26/sp
Predhodno vprašanje – izpodbijanje očetovstva – 13/26/sp
Prednostna pravica nakupa nepremičnine – dvakratna prodaja –
29-30/30–32/sp
Preklic darila – velika nehvaležnost – 47/20-21/sp
Preklic pogojne obsodbe – roki za preklic – 12/85-86/sp
Prekluzija pri navajanju dejstev in dokazov – ugovor zastaranja –
37/27-28/sp
Prekršek po 4. členu ZVCP-1 – delovno vozilo – 42/25-26/sp
Prepoved povzročanja škode – čezmerne imisije pri splošno koristni dejavnosti – 18/24–26/sp
Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi – 43/26/sp
Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi – grožnja z neposredno uporabo sile – 15/26/sp
Presoja pripornega razloga – evropski nalog za prijetje in predajo – 40-41/30/sp
Pridobitev lastninske pravice – stanovanje – 1/23–25/sp
Pripor zaradi izmikanja glavni obravnavi – 36/21–23/sp
Priznanje tuje sodne odločbe – Bruseljska uredba I –
29-30/32–35/sp
Priznanje tuje sodne odločbe – javni red – 38-39/25-26/sp
Priznanje tuje sodne odločbe – javni red – izključna pristojnost
– 29-30/29-30/sp
Prodaja idealnega deleža na solastni nepremičnini –
46/22-23/sp
Prodaja kmetijskega zemljišča – predpostavke za sklenitev
pogodbe – 47/22-23/sp
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Protipravnost – prekoračitev pooblastil policista – 5/24–26/sp
Razžalitev dobrega imena in časti v tisku – zasebnopravni subjekti – 28/23-24/sp
Rok za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – 47/23-24/sp
Spor majhne vrednosti – pooblastila sodišča druge stopnje –
40-41/30–32/sp
Spori iz razmerja med starši in otroki – poročilo CSD –
6-7/29–32/sp
Sprememba obtožnice – pravica do obrambe – 37/26-27/sp
Sprememba sodbe sodišča prve stopnje – načelo neposrednosti
– 19/24-25/sp
Stvarna pristojnost – odpoklic člana uprave – 26/21–23/sp
Trditvena podlaga – prehod dokaznega bremena v odškodninskem sporu – 49-50/27-28/sp
Učinki pogodbe – najem poslovnih prostorov – 6-7/34/sp
Uporaba evropskega naloga za prijetje in pridržanje – begosumnost – 26/23–25/sp
Upravičeni predlagatelj pregona - kaznivi dejanji prikrivanja in
zatajitve – 11/25–27/sp
Valorizacija odškodnin za nepremoženjsko škodo po 28. juniju
2003 – delno plačilo – 19/25–27/sp
Velika tatvina – pojem vdora v zaprt prostor – 15/26-27/sp
Vloga centrov za socialno delo v sporih o varstvu in vzgoji otrok
– 31-32/29–31/sp
Vpliv pravnomočnosti vmesne sodbe na končno sodbo –
8/22–24/sp
Vsebina in namen pravice do popravka – 3/23-24/sp
Vzgoja in varstvo otroka – izvedenec – 16-17/24–26/sp
Zamudne obresti od nečistih odškodninskih terjatev za premoženjsko škodo – 38-39/26–28/sp
Zastaranje terjatve, ugotovljene z notarskim zapisom kot izvršilnim naslovom – 33/26–28/sp
Zavajajoče oglaševanje – nagradna igra – 18/26-27/sp
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – pojem uporabe vozila
– 27/24-25/sp
Zavrnitev blagovne znamke – razlikovalni učinek tridimenzionalnega znaka – 10/26-27/sp
Zdravniška napaka – pojasnilna dolžnost – 31-32/28-29/sp
Zdravniška napaka – pojasnilna dolžnost – 44/24–26/sp
Zunajzakonska skupnost – dedna pravica – 27/25-26/sp
ZUS-1 – dovoljenost revizije – pravni interes – 2/22–24/sp

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Novi standardi dostojnosti, nova omejitev smrtne kazni (Kristina
Božič) – 28/29/sp
Obramba po telefonu (Kristina Božič) – 2/30/sp
Smrtna kazen z injekcijo ostaja (Kristina Božič) – 16-17/28-29/sp
Sovražni in napadalni govor – nazaj k doktrinarnim lekcijam
Vrhovnega sodišča ZDA (Andraž Teršek) – 4/II–VI/pril
The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court (Katarina Krapež, Boštjan Koritnik) – 43/32/prik
Ustavna jamstva veljajo tudi za ujetnike v Guantánamu (Kristina
Božič) – 24-25/30-31/sp
Ustavna pravica do orožja (Kristina Božič) – 29-30/38/sp
Zavrnitev habeas corpusa za Američana v Iraku, a potrditev pristojnosti (Božič Kristina) – 26/28/sp

vrnitev v prejšnje stanje
Kaznovalni nalog in načelo dispozitivnosti v kazenskem postopku
– institut vrnitve v prejšnje stanje (Andrej Ferlinc) –
38-39/19–22/č
Vrnitev v prejšnje stanje zaradi težav z računalnikom –
21/II-III/pod

vročanje

38

Aktualne dileme osebnega vročanja po ZUP (Polona Kovač, Matjaž Remic) – 37/8–10/č
Naslov za vročanje po ZPPreb: korak naprej k učinkovitejšemu
vročanju? (Zoran Skubic) – 8/8–10/č
Vročanje v postopku o prekršku (Suzana Gril) – 27/15–17/č

pravna praksa – stvarno kazalo 2008

Z
zadruge
Davčna obravnava statusnih sprememb pri zadrugah po
ZDDPO-2 – 13/III/erar
Zakon o zadrugah s komentarjem (Šime Ivanjko) –
48/32-33/prik

zagovornica načela enakosti
Dodatna merila za vpis na škofijsko gimnazijo (Irena Vovk) –
29-30/33/mo
Domnevna omejitev vstopa istospolnemu paru v lokal (Irena
Vovk) – 34/27/mo
Onemogočanje spremljanja sej DZ invalidnim osebam (Irena
Vovk) – 33/25/mo
Starost pri zaposlovanju (Irena Vovk) – 23/23/mo
Vstop v picerijo s psom – vodičem slepih (Irena Vovk) –
24-25/29/mo
Vstopnina v diskoteko le za moške (Irena Vovk) – 23/23/mo

zahteva za varstvo zakonitosti
glej pravna sredstva

zakonodaja
glej tudi zakonodajni postopek
Impact Assessment in EU Lawmaking (Irena Vovk, Katarina Krapež) – 26/32/prik
Kakovost zakonodaje – pogled Slovenije (Barbara Rous Svete) –
5/30/por

zakonodajni postopek
Do kakovostnih predpisov le s sodelovanjem zainteresirane javnosti že v predzakonodajnem postopku (Jožef Kovač) –
43/II–VII/pril
Klavrno vključevanje javnosti pri pripravi predpisov (Katarina Krapež) – 14/30/por
Neznosna lahkotnost vladanja (Blaž Kovač) – 10/15-16/č
Normativnost, ujeta v kolesje državne uprave (Gordana Lalić) –
31-32/19-20/č
Nova vlada naj bi bila tudi strokovna – kaj pa državna uprava?
(Slobodan Rakočević) – 46/6-7/č
O poklicanosti časa (Marijan Pavčnik) – 2/13-14/č
Pravnopolitični in nomotehnični vidiki avtentične razlage (Albin
Igličar) – 35/15–17/č
Prekrški med omrežjem in kaosom (Hinko Jenull) – 19/3/uv
Udeležba javnosti pri pripravi okoljskih predpisov – 13/24/sp
Vnovična opozorila o »nerešljivih« problemih pravosodja (Katarina
Krapež) – 38-39/31-32/por

zamudna sodba
Delna zamudna sodba – sklepčnost tožbenega zahtevka –
6-7/35-36/sp
Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D) (Aleš Galič) –
22/II–VIII/pril
Še o zamudni sodbi v socialnih sporih (Aleksandra Hočevar Vinski) – 21/14-15/odm
Zamudna sodba v socialnih sporih – da ali ne? (Jerneja Pečnik
Zadel, Tatjana Strmljan) – 16-17/19–21/č

zasebnost
Alternativna orožja za varovanje ugleda in zasebnosti na spletu
(Katarina Krapež) – 24-25/35-36/por
Making European Private Law – Governance Design (Irena Vovk)
– 18/32/prik
Med svobodo govora in pravico do zasebnosti na internetu (Jan
Jeram) – 49-50/30-31/sp
Nam v informacijski družbi primer Malone še zadostuje? (Boštjan
Makarovič) – 43/11-12/č
Ne boli, dokler se ne zgodi nam (Nataša Pirc Musar) – 33/3/uv
Nedokončana zgodba o hrambi podatkov (Mitja Podpečan) –
14/29-30/sp
Neprepričljiva odločba informacijske pooblaščenke (Boštjan
Pucelj) – 11/13-14/odm
Neznosna lahkost kršitev zasebnosti (Nataša Pirc Musar) –
9/6–8/č
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Občutljivo področje informacijske zasebnosti – 27/24/sp
Pozor! Nadzor! (Nika Hudej) – 43/20-21/por
Privacy: The Lost Right (Katarina Krapež) – 37/32/prik
Skušnjava navzkrižja s pravno državo (Alenka Šelih) –
49-50/3/uv
The Future of Reputation – Gossip, Rumor, and Privacy on the
Internet (Irena Vovk) – 5/31/prik
Tudi vzorec DNK je del posameznikove zasebnosti (Alenka
Jerše) – 49-50/31-32/sp
Zabrisane meje zasebnosti (Katarina Krapež) – 18/30-31/prik
Zasebnost je mrtva (Aleš Završnik) – 37/3/uv
Zatajil je notranji nadzor (Katarina Krapež) –27/31/por

zavarovalništvo
Davčna obravnava premij za zavarovanja povezana z odškodninsko odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora –
40-41/IV/erar
Izravnalne rezervacije za kreditna zavarovanja in rezervacije za
jedrske nevarnosti, poplavo in potres pri obračunu DDPO za
leto 2007 za zavarovalnice – 24-25/II-III/erar
Pisne izjave, s katerimi razpolaga zavarovalnica (Katarina Krapež)
– 36/23/mo
Podatek o višini izplačane škode (Irena Vovk) – 13/27/mo
Ponujanje storitev po telefonu (Irena Vovk) – 16-17/25/mo
Posredovanje medicinske dokumentacije zavarovalnici (Boštjan
Koritnik) – 40-41/31/mo
Posredovanje podatkov o diagnozi zavarovalnicam (Irena Vovk) –
6-7/33/mo
Pridobitev osebnih podatkov s strani pogodbenega sodelavca
zavarovalnice (Irena Vovk) – 6-7/33/mo
Priročnik za življenjsko zavarovanje s pravnimi osnovami (Marko
Pavliha) – 31-32/40-41/prik
Zavarovalniški posli, čistila in motivacija (Matjaž Ambrož) –
36/31/zap

zavarovanje terjatev
glej hipoteka

zavod
Davčna obravnava statusnih sprememb pri zavodih –
13/III-IV/erar
Delovanje oseb javnega prava na trgu in v postopkih javnih
naročil (Dušan Kapevski) – 21/V–VIII/pril
Izvajanje specialističnega programa (Mojca Beliš) – 23/25/mo
Konflikt interesov v razmerju med opravljanjem nalog organa
občinske uprave in članstvom v svetu občinskega javnega
zavoda (Grega Kordež) – 3/25/mo
Objava fotografij zaposlenih v javnem zavodu na spletu (Irena
Vovk) – 3/27/mo
Opredelitev nepridobitne in pridobitne dejavnosti – 49-50/I-II/erar

zbornice
glej tudi odvetništvo
Nekateri problemi pravne ureditve obrti (Andrej Friedl) –
35/8–10/č
Politične igre v škodo gospodarskemu sodelovanju (Samo Hribar
Milič) – 34/3/uv
Reprezentativnost zbornic (Katarina Krapež) – 33/34/por
V (pre)tesnem davčnem primežu (Katarina Krapež) –
35/29-30/por

zdravstveno zavarovanje
glej socialna varnost

zdravstvo
AIDS Law (Katarina Krapež) – 36/32/prik
Direktiva EU o zdravstvenih storitvah (Eva Godina) – 19/17/č
E-zdravje (Katarina Krapež) – 21/40/prik
Farmacevtska skrb z vidika varstva osebnih podatkov (Luka Hojnik) – 34/8–11/č
Izmenjava osebnih podatkov otrok med vrtcem in zdravstvenim
domom (Katarina Krapež) – 44/25/mo
Izročanje izvidov in mnenj pacientom (Irena Vovk) – 2/23/mo
Kaj prinaša Zakon o pacientovih pravicah otrokom (Urban Brulc)
– 46/II–VIII/pril
Ko zbolijo otroci (Katarina Krapež) – 40-41/42/por

Z

Krivdna odgovornost države in zdravstvene ustanove za samomor vojaka – 45/25–27/sp
Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb pri izvajanju javne
zdravstvene službe (Mojca Beliš) – 29-30/31/mo
Legal Responses to HIV and AIDS (Katarina Krapež) –
47/32/prik
Legalizacija ali prepoved evtanazije? (Ana Škrbič) – 48/20–22/č
Neuroscience in the Courtroom: What Every Lawyer Should
Know About the Mind and the Brain (Katarina Krapež) –
44/32/prik
Nezavezujoče: Odgovornost za kakovost duševnega življenja
(Andraž Teršek) – 45/35/č
Podatki o zdravnikih na spletu (Katarina Krapež) – 38-39/27/mo
Podatki o življenjskih razmerah pacientov (Katarina Krapež) –
35/27/mo
Posredovanje medicinske dokumentacije zavarovalnici (Boštjan
Koritnik) – 40-41/31/mo
Posredovanje podatkov o diagnozi zavarovalnicam (Irena Vovk) –
6-7/33/mo
Posredovanje podatkov umrlih pacientov (Katarina Krapež) –
35/27/mo
Posredovanje zdravstvene dokumentacije novemu zdravniku
(Katarina Krapež) – 49-50/29/mo
Pravica do zdravljenja v tujini – ureditev EU in praksa Sodišča
ES (Anže Erbežnik) – 12/80–82/č
Predlog Direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju
čezmejnega zdravstvenega varstva (Eva Godina) –
29-30/19–21/č
Safeguarding Vulnerable Adults and the Law (Katarina Krapež) –
47/32/prik
Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta (Katarina Krapež) – 46/22/mo
Še o pravici do zdravljenja v tujini (Eva Godina) – 18/11-12/odm
Še o zdravljenju v drugi državi članici EU − replika (Anže Erbežnik) – 21/13-14/odm
Udeležba zdravnikov na mednarodnih posvetih (Mojca Beliš) –
20/23/mo
Varovanje zdravja – opravičljivi razlogi za izjeme od prostega
pretoka blaga v ES (Nina Božičnik) – 43/6–8/č
Varstvo osebnih podatkov pri izdaji laboratorijskih izvidov (Katarina Krapež) – 45/26/mo
Zakon o pacientovih pravicah (Damjan Korošec) – 34/32-33/prik
Zakon o pacientovih pravicah posebej z vidika kazenskega prava
(Damjan Korošec) – 10/II–VIII/pril
Zdravniška napaka – pojasnilna dolžnost – 31-32/28-29/sp
Zdravniška napaka – pojasnilna dolžnost – 44/24–26/sp
Zdravstvena zakonodaja pod plazom vsesplošnih kritik (Iztok
Starc) – 11/3/uv
Zdravstveno zavarovanje študentov po 26. letu (Petra Japelj) –
40-41/17-18/č

Združene države Amerike
glej tudi Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike
Alternativna orožja za varovanje ugleda in zasebnosti na spletu
(Katarina Krapež) – 24-25/35-36/por
Honor Bound: Inside the Guantanamo Trials (Katarina Krapež) –
29-30/40/prik
Ironija situacije v primeru zapornikov v Guantánamu (Dolores
Modic) – 36/29–30/sp
Izračun kontrolne vsote datoteke pomeni v ZDA preiskavo (Matej
Kovačič) – 47/27-28/sp
Premoženjske pravice posmrtno spočetega otroka (Anita Goršek)
– 6-7/37-38/sp
Rent-a-judge? (Vesna Bergant Rakočević) – 40-41/8/č
Skupinsko uveljavljanje zahtevkov (Nina Betetto, Irena Jeraj) –
48/II–VI/pril
Sodišče upoštevalo visoke stroške pridobivanja elektronskih
dokazov (Katarina Krapež) – 22/26/sp
ZDA nezmožne zagotoviti spoštovanje svojih mednarodnopravnih
obveznosti? (Vasilka Sancin) – 31-32/35-36/sp

Združeni narodi
glej Organizacija Združenih narodov

zemljišče
glej nepremičnine
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zemljiška knjiga
Doslednost zakonske ureditve vzpostavitve zemljiškoknjižne listine? (Boris Hlavaty) – 18/V–VIII/pril
Izbris služnosti na podlagi enostranske izjave (Renato Vrenčur) –
48/22/vo
Izbrisna tožba (Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur) – 33/8-9/č
Izkazovanje večkratnega zaporednega prenosa upravičenja do
pridobitve lastninske pravice na nepremičnini (Nadija Šuler)
– 46/10/č
Izpodbijanje v stečaju in izbrisna tožba (Miha Šlamberger) –
13/9–11/č
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi 116. člena SZ (Renato Vrenčur, Jorg Sladič) – 18/II–IV/pril
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi sklepa o izročitvi v izvršilnem postopku
(Jorg Sladič) – 35/6–8/č
Nakup nelegalne gradnje, vpisane v kataster stavb in zemljiško
knjigo (Biljana Erdelič) – 13/15–17/č
Nelogičnost nevpisa spremembe terjatve, zavarovane s hipoteko
(Nadija Jablanšček Šuler) – 31-32/16/odm
Nezmožnost deklaratorne vknjižbe lastninske pravice na podlagi
pravnomočne odločbe o denacionalizaciji (Jorg Sladič) –
34/15/č
Neznan naslov znanih imetnikov (Miha Šlamberger) – 9/24/vo
Paragraf: Etažna lastnina (Alenka Leskovic) – 24-25/43/č
Pogoji za zaznambo spora (Miha Šlamberger) – 13/23/vo
Poziv udeležencem za nadaljevanje postopka (Miha Šlamberger)
– 10/22/vo
Prodaja skupnega premoženja (Ana Vlahek) – 2/21-22/vo

Predstavitve spletnih strani
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Center odprte kode Slovenije: <www.coks.si>,
<http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_odprtokodnih_p
rogramov> – 1/40
Creative Commons Slovenija – ustvarjalna gmajna:
<http://creativecommons.si>,
<http://creativecommons.org/license> – 19/40
Daritveni oglasnik: <www.podarimo.si> – 15/40
Debate Europe!: <http://europa.eu/debateeurope> –
4/40
Domena .eu: <www.eurid.eu>, <www.hitrost.com> –
14/40
Društvo Prav-da: <www.prav-da.org> – 2/40
EU financiranje: <www.welcomeurope.com> – 16-17/40
E-uprava za otroke: <www.gov.si/za_otroke/index.php> –
18/40
Evropska kohezijska politika:
<http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu
/beneficiaries/index_en.htm> – 27/40
Evropski parlament na televiziji:
<www.europarltv.europa.eu> – 38-39/44
E-zdravje: <www.ehealthnews.eu>,
<www.ehealthdirectory.eu> – 21/40
Finance, davki, računovodstvo: <www.findinfo.si> – 5/40
Finančni portal: <http://finance.yahoo.com> – 40-41/48
Gostovanje v mobilnih omrežjih:
<http://ec.europa.eu/information_society/activities/ro
aming/index_en.htm> – 31-32/48
Informacijski pooblaščenec: <www.ip-rs.si> – 48/40
Informacije za pravna vprašanja: <www.lexelerator.eu>,
<www.lexelerator.si> – 20/40
IT za otroke: <http://en.teachtoday.eu> – 26/40
Komunicirajmo ceneje: <www.komuniciraj.eu> – 13/40
Lobiranje v EU:
<www.ec.europa.eu/transparency/regrin> – 29-30/48
Napotki za voznike: <www.napotki.si> – 28/40
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Različna praksa sodišč pri vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine
(Miha Šlamberger) – 20/14–16/č
Spet spremembe nepremičninske zakonodaje (Matjaž Tratnik) –
14/6–9/č
Tožba po 168. členu ZIZ (Danilo Ukmar) – 31-32/12–16/č
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine (Miha Šlamberger) –
6-7/25-26/vo

zgodovina
Dve obletnici: propad Avstro-Ogrske in nastanek Jugoslavije
(Marko Brus) – 49-50/21–24/č
Kako narediti zgodovino zanimivejšo? (Katarina Krapež) –
46/40/prik
Pozabljena polovica (Katja Šugman Stubbs) – 13/32-33/prik
Slovenska pomlad (Boštjan Koritnik) – 12/96/prik
ZOR, OZ – in kaj sledi? (Marko Brus) – 44/3/uv

Zveza društev pravnikov Slovenije
Pravnik na novi poti (Boštjan Koritnik) – 27/34/por
Priznanja in nagrade za leto 2008 – 40-41/6-7/por
Revija Pravnik na spletu (Boštjan Koritnik) – 42/40/prik

Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije
glej društva

Ž
živali
Odgovornost lastnika zaradi ugriza psa – pojem nedopustnega
in krivdnega ravnanja – 34/26–28/sp

Nasveti za obdarovanje v EU: <www.givingineurope.org>
– 23/40
Odvetniška zbornica Slovenije: <www.odv-zb.si> – 8/40
Poslovni imenik: <www.bizi.si> – 6-7/48
Posvetovanja z evropskimi državljani:
<www.posvetovanja-z-evropskimi-drzavljani.eu> –
49-50/48
Pravo za telebane: <www.pravozatelebane.com> –
11/40
Predavanja: <http://videolectures.net> – 35/40
Predvolilne obljube: <www.obljubil.si> – 37/40
Raziskave v EU: <http://ec.europa.eu/research>,
<http://ec.europa.eu/research/index/indextc_en.cfm>
– 10/40
Revija Pravnik: <www.revija-pravnik.si> – 42/40
Sklad Združenih narodov za prebivalstvo:
<www.unfpa.org>, <http://video.unfpa.org> –
24-25/48
Slovarji: <www.thefreedictionary.com> – 9/40
Slovenci po svetu: <www.slovenci.si> – 44/40
Slovenska pomlad: <www.slovenskapomlad.si> – 12/96
Spletna rešitev za volilne dileme: <www.koganajvolim.si>
– 34/40
Spletni časopis za NVO: <www.cnvos.info> – 47/40
Statistični urad RS: <www.stat.si>,
<www.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp>,
<www.stat.si/bsp> – 3/40
Svetovna trgovinska organizacija: <www.wto.org> –
22/40
Študij v Evropi: <www.study-in-europe.org> – 45/40
Volilni strojček: <www.mladina.si/volitve/volilni_strojcek/>
– 36/40
Zgodovina Slovenije: <www.sistory.si> – 46/40
Zmanjšanje birokracije: <www.best-idea-award.eu> –
43/40
Zveza potrošnikov Slovenije: <www.zps.si> – 33/40
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Predstavitve domače pravne
literature na straneh PP
Na straneh Pravne prakse smo v letu 2008 predstavili
naslednje knjige domačih avtorjev (po abecednem
vrstnem redu avtorja knjige):
Matej Accetto: Sodni federalizem Evropske unije – primerjava z ameriškim in nekdanjim jugoslovanskim
modelom – 19/32-33
Matjaž Ambrož: Kaznivo dejanje in njegove vrednostne
prvine – 35/31-32
Aleš Avbreht, Borut Zajc, Boštjan Grešak, Marjeta Erjavec in Mateja Dren: Zakon o varstvu potrošnikov pred
nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) s komentarjem – 28/32-33
Aleš Avbreht, Borut Zajc, Marjeta Erjavec, Mateja Dren,
Maja Potočnik in Anja Perko: Priročnik za javno
naročanje – 37/32-33
Franci Avsec: Zakon o zadrugah s komentarjem –
48/32-33
Ivan Bele, Mitja Deisinger in Vid Jakulin: Kazenski zakonik (KZ in KZ-UPB1) z uvodnimi pojasnili –
49-50/39-40
Nataša Belopavlovič: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
z uvodnimi pojasnili – 35/32-33
Nataša Belopavlovič, Miran Kalčič in Darja Senčur Peček
(ur.): Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem –
38-39/36-37
Vesna Bergant Rakočević (ur.): Šport & pravo –
20/32-33
Borut Bratina, Dušan Jovanovič, Peter Podgorelec in
Andreja Primec: Gospodarsko statusno pravo – 2/31
Janez Breznik in Erik Kerševan (ur.): Zakon o upravnem
sporu s komentarjem – 40-41/39
Mojca Budimir: Priročnik za življenjsko zavarovanje s pravnimi osnovami – 31-32/40-41
Milan Martin Cvikl in Etelka Korpič Horvat: Proračunsko
pravo – priprava, izvrševanje in nadzor proračunov –
22/32-33
Klavdija Erjavec, Urška Jereb in Brina Zapušek: Delovnopravni priročnik s sodno prakso – 43/32-33
Janko Ferk: Pravo je »Proces« – 23/32-33
Petra Ferk in Boštjan Ferk: Javne službe, državne pomoči
in javno-zasebna partnerstva – 47/31-33
Saša Jerman in Marjan Odar: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s komentarjem – 24-25/40-41
Marko Kambič: Recepcija rimskega dednega prava na
Slovenskem – s posebnim ozirom na dedni red Karla
VI. – 45/32-33
Damjan Korošec: Spolnost in kazensko pravo: Od prazgodovine do t. i. modernega spolnega kazenskega
prava – 27/32-33
Vesna Kranjc: Zakon o javnem naročanju s komentarjem:
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev s
komentarjem : Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja s komentarjem – 4/31–33
Romana Kruhar Puc: 5 najbolj problematičnih izplačil! –
sponzorstvo, donacija, reklama, reprezentanca, darila!
– 5/31
Špela Maček Guštin in Hinko Jenull: Zakon o prekrških
z novelo ZP-1E z uvodnimi pojasnili – 21/32-33
Sebastian Nerad: Interpretativne odločbe Ustavnega
sodišča – 3/32-33

Stvarno kazalo

Marko Novak: Mostovi prava III – 14/31–33
Marko Novak: Poglavja iz filozofije in teorije prava –
29-30/40-41
Vlasta Nussdorfer: Vrednote na odru življenja –
49-50/40-41
Marijan Pavčnik: Teorija prava – 9/32-33
Marko Pavliha: Pravnik na poti komu ali kam –
10/32-33
Nada Perič Vlaj: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom Janeza Topliška – 35/32-33
Nina Peršak: Criminalising Harmful Conduct: The Harm
Principle, its Limits and Continental Counterparts –
43/31
Polona Pičman Štefančič: E-demokracija – 16-17/32-33
Nataša Pirc Musar (ur.): Zakon o pacientovih pravicah –
34/32-33
Nina Plavšak: Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP) z razširjenimi uvodnimi pojasnili –
40-41/40-41
Peter Podgorelec: Informacijske pravice družbenikov –
6-7/39-40
Urška Premk: Nakup in prodaja nepremičnine – 1/31
Barbara Rajgelj: Pravo gospodarskih družb v EU –
42/32-33
Liljana Selinšek: Kazensko pravo: Splošni del in osnove
posebnega dela – 6-7/40-41
Alenka Šelih, Milica Antić Gaber, Alenka Puhar, Tanja
Rener, Rapa Šuklje in Marta Verginella (ur.): Pozabljena polovica – 13/32-33
Martina Šetinc Tekavc in Janez Tekavc: Pogodba o zaposlitvi s komentarjem – 46/32-33
Bojan Škof, Marian Wakounig, Bojan Tičar, Saša Jerman,
Aleš Kobal in Aleš Ferčič: Davčno pravo – 2/32-33
Karmen Šterk: Serijski morilec: normalen psihopat patološke matere – 33/32-33
Katja Šugman Stubbs in Primož Gorkič: Praktikum za
kazensko procesno pravo – 14/32-33
Andraž Teršek: Svoboda izražanja – 12/88-89
Miha Trampuž: Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic – 1/32-33
Patrick Vlačič: Omejitve višine odgovornosti v prevoznem
pravu – 5/32-33
Dida Volk: Zakon o izvršbi in zavarovanju s podzakonskim predpisom – nov postopek izvršbe na podlagi
verodostojne listine z uvodnimi pojasnili – 18/32-33
Mateja Vraničar in Nevenka Beč: Zakon o davku na dodano vrednost s komentarjem – 11/32-33
Boštjan M. Zupančič: The Owl of Minerva, Essays on
Human Rights – 26/31–33
Predpisi s področja delovnega prava in prava socialne
varnosti – 35/32-33
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) s stvarnim kazalom Janeza Topliška – 40-41/40-41
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) s stvarnim kazalom
Janeza Topliška – 36/32-33
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) s stvarnim kazalom Janeza Topliška – 34/32-33
Zakoni: Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju – 36/32-33
Zbornik znanstvenih razprav 2008 – 44/31–33
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A
Matej Accetto
Slovensko predsedovanje EU – 28/3-4/uv

Matjaž Ambrož
Delegat – 46/31/zap
Izvršitev zaporne kazni, ki jo izreče MKS – 13/21-22/č
Kant in Hegel v filmu – 28/30/zap
Kazensko pravo: Splošni del in osnove posebnega dela –
6-7/40-41/prik
Kroga, ki se sekata – 21/31/zap
Odstranjevanje birokratskih ovir (doživljajski spis) – 35/30-31/zap
Politika in pravo – 16-17/31/zap
Poveljniška odgovornost in predlog KZ-1 – 15/21-22/č
Pravo (in sorodno) v popularni popevki – 29-30/39/zap
Pravo je »Proces« – 23/32-33/prik
Sklepanje pogodb med občani – 38-39/35/zap
Sodobno podjetništvo – 44/30/zap
Spolnost in kazensko pravo – 27/32-33/prik
Sposobnost abstraktnega mišljenja – 42/31/zap
Spoštovanje norme – 40-41/38/zap
Tehnike sproščanja – 33/31/zap
Teorija in praksa – 18/31/zap
Vprašanje časa – 49-50/38/zap
Zavarovalniški posli, čistila in motivacija – 36/31/zap
Zavidanje naravoslovcem – 24-25/39/zap

Matej Avbelj
Čas za nov pristop k evropski integraciji – 3/30-31/por
Dworkin o človekovih pravicah, morali in pravu – 18/29-30/por
EU na poti k EKČP? – 46/28/por
Evropski načrt C – 26/3/uv
Izzivi jezikovne raznolikosti za EU – 38-39/16-17/č
Kolektivne delavske pravice na skupnem trgu Unije –
1/28-29/sp
Lizbonska pogodba ni v nasprotju s češko ustavo –
47/28-29/sp
Nujni postopek za predhodno odločanje – 28/25-26/sp
Poglavja iz filozofije in teorije prava – 29-30/40-41/prik
Pravica evropskega študenta do vzdrževalnine – 47/25-26/sp
Pravica istospolnega partnerja do vdovske pokojnine –
14/26-27/sp
Pregon korupcije ali nacionalna varnost? – 33/30-31/sp
Širša vprašanja odnosov med pravnimi redi v EU – 12/28–30/č
Uganka Zoisovih štipendij – 33/16-17/č
V trdnem primežu velikih držav – 44/14-15/č
Varstvo pravic intelektualne lastnine na spletu – 6-7/36-37/sp

B
Vlado Balažic
Dolžnosti banke in osebni stečaj – 44/19/vo
Fizična oseba v vlogi potrošnika in podjetnika v postopku osebnega stečaja – 49-50/26/vo

Nadomestilo plače za čas koriščenja letnega dopusta –
43/23/vo
Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi – 40-41/29/vo
Opredelitev delovnih nalog v pogodbi o zaposlitvi – 11/23/vo
Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta – 18/22/vo
Pogodba o zaposlitvi za določen čas in domneva sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas – 10/22-23/vo
Poklicna rehabilitacija in pravica delavca do regresa –
44/19-20/vo
Pravica do sorazmernega dela dopusta in regres za letni dopust
– 37/21/vo
Pravica do sorazmernega dela regresa – 18/22/vo
Preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi – 37/21/vo
Prepoved kajenja – 42/24/vo
Preveč izplačan regres in njegova izterjava – 34/26/vo
Pridobitev pravice do letnega dopusta – 15/24-25/vo
Regres in letni dopust – 42/24/vo
Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče – 4/25/vo
Sprememba delodajalca – prehod delavca od enega k drugemu
delodajalcu – 29-30/27/vo
Večkratno pravno varstvo pred odpovedjo – 14/24/vo
Vse večji pomen prava EU – 22/28/por
Zaposlitev upokojenca – 27/23-24/vo
Zavrnitev podpisa aneksa k pogodbi o zaposlitvi – 14/24/vo

Vesna Bergant Rakočević
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

hoc: Da mih pecunia, dabo tibi ius? – 8/35/č
hoc: Do-pust – 29-30/43/č
hoc: Filozofija ali reševanje križank – 43/35/č
hoc: Kokošnjak – 19/35/č
hoc: O dvojni morali ali o tem, kako je seks precenjen –
48/35/č
Ad hoc: Šturm go home! – 2/35/č
Ad hoc: V letu podgane – 13/35/č
Ad hoc: Vladavina ljudstva in/ali prava? (Kdorkoli je lahko karkoli) – 36/35/č
Bridki nauki zadeve Nose – 18/13-14/č
Dirka po Franciji 2007 – človekove pravice ali zvijače prevarantov? – 37/17–19/č
FIFA proti Komisiji; sporni seznami pomembnih športnih dogodkov – 6-7/20-21/č
Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic – 1/32-33/prik
»Ničelna toleranca« za olimpijske igre: primer Dwaina Chambersa
– 29-30/25-26/č
Olimpijski rokoborski spor: moralna zmaga brez medalje –
34/24-25/č
Rent-a-judge? – 40-41/8/č

Nina Betetto
Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – 44/28-29/por
Skupinsko uveljavljanje zahtevkov (skupaj z Ireno Jeraj) –
48/II–VI/pril
Tendence razvoja sodišču pridružene mediacije v Sloveniji –
20/8–10/č

Domen Bizjak
Nataša Barlič
Avtonomija v družinskem pravu de lege lata in de lege ferenda
– 31-32/II–VIII/pril
ZDR-A in (spolno) nadlegovanje na delovnem mestu –
5/20–22/č

Ljubo Bavcon
Še en traktat o novi smeri kazenskega prava – 3/14–16/odm

Nataša Belopavlovič
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Nadurno delo in postopno zviševanje starosti – 21/21/vo
Delovnopravni priročnik s sodno prakso – 43/32-33/prik
Določanje odpravnine – 2/22/vo
Koriščenje letnega dopusta ob prehodu v drugo podjetje –
6-7/25/vo
Odklonitev ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu – 21/21/vo
Odmera dopusta v primeru dopolnilnega dela – 47/18/vo
Izredna odpoved delodajalca zaradi neupravičene odsotnosti –
23/22/vo
Minimalni odpovedni roki po noveli ZDR – 24-25/27/vo

Organiziranost državnih inšpekcijskih služb – 23/13–15/č

Tatjana Bobnar
Osnutek ZKP-1 s policijskega vidika – 16-17/XIII-XIV/pril

Uroš Bogša
Tekme nogometnih reprezentanc – kdo pije in kdo plača? –
4/16-17/č

Tanja Bohl Ulčar
Ureditev instituta poskusnega dela v ZDR-A (skupaj z Ano Čeh)
– 3/19–21/č

Marko Bošnjak
Kaznivo dejanje in njegove vrednostne prvine – 35/31-32/prik
Listina EU o temeljnih pravicah in kazensko pravo – 5/II–VIII/pril
Novosti v kazenskem pravu EU po Lizbonski pogodbi
–14/19–21/č
Posegi v človekove pravice in osnutek ZKP-1 –
16-17/XIV–XVI/pril
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B–D

Č

Kristina Božič
Nedovoljena diskriminacija istospolno usmerjenih pri posvojitvah
– 9/30/sp
Novi standardi dostojnosti, nova omejitev smrtne kazni –
28/29/sp
Obramba po telefonu – 2/30/sp
Smrtna kazen z injekcijo ostaja – 16-17/28-29/sp
Sodni pogrebi izginulih – 27/30-31/sp
Ustavna jamstva veljajo tudi za ujetnike v Guantánamu –
24-25/30-31/sp
Ustavna pravica do orožja – 29-30/38/sp
Zavrnitev habeas corpusa za Američana v Iraku, a potrditev pristojnosti – 26/28/sp

Nina Božič

Petra Čas
Ravnanje prekrškovnih organov in sodišč s spisi v postopku z
zahtevo za sodno varstvo (skupaj z Nušo Orel) –
11/IV–VIII/pril

Zdenka Čebašek - Travnik
Položaj varuha je treba okrepiti – 48/3/uv

Peter Čeferin
Novela odvetniškega zakona je nepotrebna in škodljiva –
29-30/3/uv

Ana Čeh

Denarne kazni države zaradi javnih naročil na ravni ES –
4/29–31/sp

Nina Božičnik

Ureditev instituta poskusnega dela v ZDR-A (skupaj s Tanjo Bohl
Ulčar) – 3/19–21/č

Gregor Černek

Varovanje zdravja – opravičljivi razlogi za izjeme od prostega
pretoka blaga v ES – 43/6–8/č

Poslovne skrivnosti v postopkih javnih naročil – 13/30-31/sp

Metka Černelč
Maja Brkan
Novejša sodna praksa Sodišča ES na področju davkov za
fizične osebe – 12/40–42/č
Od Lizbonske pogodbe do modernizacije konkurenčnega prava
– 24-25/36-37/por
Presekani (in spet zavezani) gordijski vozel – 36/25–27/sp

Še o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku
(skupaj z Luko Štravsom) – 8/16/odm

Aleksander Čičerov
Arktika v središču interesov – 42/17-18/č

Mladen Čičmir

Markus Bruckmüller
Čezmejne združitve v Sloveniji – zakonska rešitev in nekatere
dileme – 12/48–50/č

Vprašanje določanja odškodnine pri predčasni prekinitvi pogodbe
– 24-25/31–33/sp

D

Urban Brulc
Kaj prinaša Zakon o pacientovih pravicah otrokom –
46/II–VIII/pril

Marko Brus
Dve obletnici: propad Avstro-Ogrske in nastanek Jugoslavije –
49-50/21–24/č
O dovoljenosti revizije in 83. členu ZUS-1 – 19/9–11/č
ZOR, OZ – in kaj sledi? – 44/3/uv

Matija Damjan
Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski arbitraži (skupaj z Ano Vlahek) – 6-7/II–VIII/pril
Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski konciliaciji –
8/11–13/č

Matjaž Debelak
Koliko poslank jeseni v Državnem zboru – 31-32/17–18/č

France Bučar
»Ne« prisilnemu jopiču prava – 40-41/3/uv
Zanikanje temeljev odločitve za samostojnost – 24-25/3/uv

Mitja Deisinger
Kdo se še spomni na holokavst? – 4/21/odm
Nekatere kazenske sankcije v osnutku KZ-1 – 2/14–16/č

Martina Bukovec
Pravica do povračila škode po 26. členu Ustave v praksi sodišč
– 34/IV–VIII/pril

Mojca Burgar
Zunajsodno reševanje sporov je vrednota (skupaj z Ivanom Krsnikom) – 11/17–19/č

Aleš Butala
Zajamčene vloge in novela ZBan-1B – 42/6-7/č

C

Božidar Demšar
Izvedeniška mnenja in cenitve po naročilu stranke –
9/19-20/odm

Aljoša Dežman
Gospodarsko statusno pravo – 2/31/prik
Pravo gospodarskih družb – 42/32-33/prik

Zlatko Dežman
O nekaterih spornih izhodiščih ZKP-1 – 29-30/V–VIII/pril

Danila Djokić
Statut evropske zasebne družbe – 24-25/13-14/č

Jožef Casar
Izdatek sodne poravnave – 34/11/č

Miro Cerar
Status parlamentarne stranke – 40-41/11–13/č
Večrazsežnost slovenskih parlamentarnih volitev – 38-39/3/uv

Dženeta Cizelj
Koncesijska politika kot predmet morebitne spremembe Zakona
o igrah na srečo – 28/9-10/č
Napitnine: prihodek igralnic ali zaposlenih? – 38-39/11-12/č
Slovenija – popolnoma liberaliziran trg spletnega pokra –
45/16-17/č

Mateja Dren
Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe v praksi Državne revizijske komisije (skupaj z Majo Potočnik) – 44/9–11/č
Kdaj morajo naročniki ponudnikom omogočiti vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov (skupaj z Majo Potočnik) –
24-25/16–18/č
Neupravičena diskriminacija ponudnikov v okviru postopka s
pogajanji po predhodni objavi (skupaj z Majo Potočnik) –
47/13–15/č
(Ne)zakonito ravnanje javnih naročnikov pri oddaji storitev s
Seznama B? (skupaj z Jernejem Mlinaričem) – 43/13-14/č
Omejitev aktivne legitimacije pri vpogledu v ponudbo izbranega
ponudnika (skupaj z Majo Potočnik) – 15/17-18/č
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Obrazec predloga za izvršbo – izvršljivost zahtevka – 5/13/odm

Simona Drenik
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (1.) – 31-32/26/č
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (2.) – 33/22/č
60 let Komisije ZN za mednarodno pravo (3.) – 34/23/č
Neodvisnost Kosova – sui generis – 22/19-20/odm
Ustanavljanje evroregij in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje – 18/6–8/č

Zvonko Fišer
Omejevalni ukrepi v osnutku ZKP-1 – 28/18–20/č
Osnutek ZKP-1 z vidika državnega tožilca kot organa pregona –
24-25/24–26/č

Benjamin Flander
Živa Drol Novak

Žižkov resentiment – 29-30/21–23/č

Alternativno reševanje potrošniških sporov – 23/11-12/č

Damijan Florjančič
Drago Dubrovski
Novi ZFPPIPP: en korak naprej, dva nazaj – 29-30/8–10/č

E
Andrej Ekart

Direktiva o kazenskopravnem varstvu okolja – 31-32/24-25/č
Okvirni sklep o sodbah, izdanih v nenavzočnosti – 5/15-16/č

Andrej Friedl
Nekateri problemi pravne ureditve obrti – 35/8–10/č

Maj Fritz

Dolžnost prevesti listinske priloge k tožbi – 27/26–28/sp
Insolvenčno pravo Srednje in Vzhodne Evrope – 28/31-32/prik
Sodna praksa Srednje in Vzhodne Evrope – 8/32-33/prik

Sova v temi – 22/30-31/zap

G

Anže Erbežnik
Cesarjeva nova oblačila – zgodba o popolni prenovi ZKP –
16-17/V-VI/pril
Minervina sova – eseji o človekovih pravicah – 26/31–33/prik
Praktikum za kazensko procesno pravo – 14/32-33/prik
Pravica do zdravljenja v tujini – ureditev EU in praksa Sodišča
ES – 12/80–82/č
Še o zdravljenju v drugi državi članici EU − replika –
21/13-14/odm
Ustavno sodišče RS ter evropski nalog za prijetje in predajo ali
»kdo se boji Virginije Woolf« – 1/II–VII/pril

Natali Gak
Ali mednarodno patentno varstvo ovira razvoj držav? –
6-7/23–25/č
Dajmo prostor enakosti! (skupaj z Majo Malešević) – 9/34/por

Aleš Galič
Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D) – 22/II–VIII/pril

Nina Globočnik
Sistemizacija in sklepanje pogodb o zaposlitvi za vrsto del po
noveli ZDR-A – 2/19–21/č

Biljana Erdelič
Molk organa v upravnem postopku – 36/6–8/č
Nakup nelegalne gradnje, vpisane v kataster stavb in zemljiško
knjigo – 13/15–17/č

Polona Eržen
Izvajanje Nature 2000 na spornem (ob)mejnem območju –
33/18-19/č

Eva Godina
Direktiva EU o zdravstvenih storitvah – 19/17/č
Predlog Direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju
čezmejnega zdravstvenega varstva – 29-30/19–21/č
Še o pravici do zdravljenja v tujini – 18/11-12/odm

Mateja Golja

F
Brina Felc
Delež odvetnic je vse večji – 21/20-21/č
Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in odpoved dediščini –
44/13-14/č
Mednarodna ugrabitev otroka – 46/23-24/sp

Boštjan Ferk
Zagotovitev enakopravne obravnave ponudnikov v postopku s
konkurenčnim dialogom – 12/66–68/č

Petra Ferk
Javne službe na ravni primarnih virov ES – 36/9–11/č
Korak naprej – 18/34/por
Lizbonska pogodba na Irskem – 11/34/por
Polno leto za SDEP – 12/90/por
Pravni status Državne revizijske komisije – 12/63–65/č
Premalo odgovorov na težnje ljudi – 43/34/por

Andrej Ferlinc
DDV skozi nekatera temeljna načela davčnega prava –
13/II–V/pril
»Enakost orožja državnega tožilca« v postopku s pravnimi sredstvi – 15/9–11/odm
Kaznovalni nalog in načelo dispozitivnosti v kazenskem postopku
– institut vrnitve v prejšnje stanje – 38-39/19–22/č
Nekaj kazenskopravnih vidikov davčnega vrtiljaka –
35/VI–VIII/pril
Z novimi tehnologijami nad finančne goljufije – 43/30/por

Kako pomembna je izobrazba tujca za zaposlitev v Sloveniji? –
16-17/21–23/č

Peter Golob
Protizakoniti posegi v vizumske postopke – kršitev samostojnosti
odločanja – 21/10–12/č

Anita Goršek
Članstvo v SMS-klubih – poštena praksa sklepanja pogodb? –
15/13–15/č
Premoženjske pravice posmrtno spočetega otroka –
6-7/37-38/sp

Primož Gorkič
Položaj obdolženca v ZKP-1 in problem osredotočenja preiskovalnega postopka – 29-30/II–V/pril

Suzana Gril
(Ne)utemeljenost sprememb Zakona o prekrških – 19/II–VIII/pril
Spremembe Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E) –
20/18–20/č
Vročanje v postopku o prekršku – 27/15–17/č

Nina Guzej
Uspešnost e-izvršbe na podlagi verodostojne listine –
47/II–IV/pril

H
Irena Hacin Kölner
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Frančiška Fišer
Izvršba na premičnine – kako v prihodnje – 28/II–V/pril

Obrestna mera zamudnih obresti od evrskih zneskov za čas do
uveljavitve evra – 6-7/11-12/č

PP kazalo-2008:PPkazalo/05

1/12/09

2:56 PM

Page 45

pravna praksa – avtorsko kazalo 2008

H–J

J

Boris Hlavaty
Doslednost zakonske ureditve vzpostavitve zemljiškoknjižne listine? – 18/V–VIII/pril

Nadija Jablanšček Šuler
Nelogičnost nevpisa spremembe terjatve, zavarovane s hipoteko
– 31-32/16/odm

Aleksandra Hočevar Vinski
Še o zamudni sodbi v socialnih sporih – 21/14-15/odm

Tone Jagodic
Beti Hohler
Time-out zaradi preveč dogovorov o zaupnosti – 26/29/sp

Janja Hojnik
Tekmovanje pravnikov v Mariboru – 8/34/por

Jasna Hojnik
Pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči – 28/14-15/č

Luka Hojnik
Farmacevtska skrb z vidika varstva osebnih podatkov –
34/8–11/č

Štefan Horvat

Oglaševanje na televiziji in promoviranje sponzorjev na športni
prireditvi – 42/10-11/č
Omejitve pravic športnikov v času nastopa na olimpijskih igrah –
16-17/13-14/č
Uresničevanje Bele knjige o športu EU in nekateri izzivi pravne
stroke – 8/19–21/č

Boris Jagodič
Pravni in davčni vidiki prenosa sredstev v upravljanju iz javnega
podjetja na lokalno skupnost – 21II–V/pril

Gregor Janc
Schengen danes da, jutri ne? – 23/17-18/č

Petra Japelj

Nekateri ustavnopravni problemi v zvezi z ZKP-1 –
16-17/II–IV/pril

Nataša Hribar

Zdravstveno zavarovanje študentov po 26. letu – 40-41/17-18/č
Zloraba bančne ali plačilne kartice? – 5/14-15/č

Marjan Jarkovič

Izrazi količine – 48/33/č
Kje, kam ali kod? – 43/33/č
Poleg in razen – 49-50/41/č
Ta presneti in – 44/33/č
To sicer drži, ampak … – 47/33/č
Vejica in večbesedni vezniki – 38-39/37/č
Vsak zakaj ima svoj zato – 37/33/č

Imenovanje ministrov vlade kot relikt skupščinskega sistema –
49-50/8-9/č

Dejan Jasnič
Naročniki kot varuhi poslovnih skrivnosti? – 3/13-14/odm
Ustanovljena sekcija korporacijskih pravnikov (skupaj z Nino
Kuščer Cankar) – 37/31/por

Marta Dominika Jelačin

Samo Hribar Milič
Politične igre v škodo gospodarskemu sodelovanju – 34/3/uv

Novela ZPP-D, njene skrite pasti in pravne praznine –
24-25/10-11/odm

Nika Hudej
Aktualna vprašanja javnih naročil in javnih koncesij – 42/20/por
Konkurenčno pravo – 43/18/por
Pozor! Nadzor! – 43/20-21/por

I
Albin Igličar
Koalicijski sporazum ali koalicijska pogodba – 40-41/13/č
Pravnopolitični in nomotehnični vidiki avtentične razlage –
35/15–17/č
Za sodbo brez ideoloških simbolov – 9/22/č

Jože Ilc
Protest skladiščnice – pravna praznina – 13/17-18/č

Marko Ilešič
Od nacionalnega do evropskega sodstva – 15/6-7/č
Pospešeni postopki pred Sodiščem ES – 35/21/odm

Uroš Ilić
Procesni vidik odgovornosti menedžerjev upnikom stečajnega
dolžnika – 33/II–VIII/pril
Skrbnost (skritih) menedžerjev – spregledana zaostritev –
27/II–VIII/pril
Stečaj odvetnika de lege lata in de lege ferenda – 15/II–VII/pril
Škoda v stečajnem pravu – 38-39/V–VII/pril
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju – 40-41/40-41/prik

Špela Isop
Evropska unija – otrokom (ne)prijazna skupnost (skupaj z Ljubico Šalinger) – 47/15–17/č

Šime Ivanjko
Pravnik na poti komu ali kam – 10/32-33/prik
Zakon o zadrugah s komentarjem – 48/32-33/prik

Mitja Jelenič Novak
Obrambne poizvedbe v osnutku predloga novega ZKP-1 –
19/19–22/č

Hinko Jenull
Globa več odgovornim osebam – 34/25/vo
In flagranti: Od Sahalina do naftalina – 5/35/č
In flagranti: Pravosodje 2008–2012 – 34/35/č
In flagranti: Pravosodje v času globalne krize – 46/35/č
In flagranti: Stavka – 11/35/č
In flagranti: Tajkunizacija prava – 22/35/č
In flagranti: Temeljni zakon borznih mešetarjev – 16-17/35/č
In flagranti: Ugasnite kamere – 27/35/č
In flagranti: V imenu ljudstva! – 40-41/43/č
Krajevna pristojnost sodišč po 214. členu ZP-1 – 31-32/27/vo
Kratek opis in predstavitev v ZP-1 – 33/24/vo
Meje presoje zakonitosti v kazenskem postopku – 28/15–18/č
Na grudo priklenjeni – 24-25/12/č
Natančnost zapisa v plačilnem nalogu – 33/24/vo
O (ne)ustavnosti volitev v državnotožilski svet – 37/10–12/č
Peta novela Zakona o prekrških (ZP-1E) – 11/II–IV/pril
Plačilo polovice globe in zahteva za sodno varstvo – 28/22/vo
Poskus razlage kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1 –
45/II–VIII/pril
Predlog novega hrvaškega ZKP – 49-50/35-36/por
Prekrški med omrežjem in kaosom – 19/3/uv
Prenova kazenskega postopka – 1/12–14/č
Tujec in takojšnje plačilo globe – 31-32/27/vo
Zaslišanje v hitrem postopku – 29-30/28-29/vo

Irena Jeraj
Skupinsko uveljavljanje zahtevkov (skupaj z Nino Betetto) –
48/II–VI/pril

Jan Jeram
Med svobodo govora in pravico do zasebnosti na internetu –
49-50/30-31/sp
Nekaj aktualnih vprašanj dednega prava – 43/19-20/por
Nove tendence v razvoju obligacijskega prava – 42/22/por
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Referendum pred ratifikacijo Lizbonske pogodbe ni nujen –
31-32/36-37/sp
Ustavna reforma (ustavnega) sodstva – 43/19/por
Vladavina prava – 42/20-21/por

Saša Kmet

Alenka Jerše
Določnost v zakonu in sistemi za množični nadzor (skupaj z
Andrejo Mrak) – 31-32/33–35/sp
Tudi vzorec DNK je del posameznikove zasebnosti –
49-50/31-32/sp

Dokaznopravni in organizacijski vidiki glavne obravnave v kazenskem postopku – 31-32/39/prik

Rajko Knez
Pogled pravnika na uporabo prava EU v Sloveniji – 12/12–14/č
Postopki uveljavljanja skupinskih interesov v Evropi – 47/31/por

Franci Ježek
Odgovornost države in občin za ceste – 26/13-14/č

Sašo Jovanovič
Schengenski informacijski sistem ni brez slabosti (skupaj z Liljano Selinšek) – 43/15-16/č

Miha Juhart
Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise – 3/II–V/pril

Mitja Kocmut
Brezplačna pravna pomoč – 20/20-21/vo
UVK s pristriženimi perutmi ne bo daleč priletel – 29-30/6-7/č

Sandi Kodrič
Etični vidik trgovanja na podlagi notranjih informacij – 21/3/uv
Kaj bo prinesel novi šef ATVP? – 3/11/č

Neža Kogovšek

Miran Jus
Prevare z bančnimi garancijami – 34/6–8/č

K
Dušan Kapevski
Delovanje oseb javnega prava na trgu in v postopkih javnih
naročil – 21/V–VIII/pril

Aleksander Karakaš
Nekatere pasti »pravega« sojenja drugostopenjskih sodišč v
kazenskem postopku – 34/17–20/č

Bećir Kečanović
Čičikove mrtve duše v naši javni upravi – 38-39/15/č
Demokratični primitivizem in razkrajanje institucij – 15/11-12/č
Kdo je streljal v koleno detektivske dejavnosti? – 18/10-11/č
Mobbing kot orodje korupcije – 33/12-13/č
Odgovornost policistov za zdravstveno stanje pridržane osebe –
8/15-16/č

Darko Kežman
Odvračanje kazenskega pregona v državnotožilski praksi –
20/II–IV/pril

Franci Kimovec
Subvencionirana dijaška prehrana – 46/12-13/č

Andrej Kirm
Še o rabi ZUP v šolstvu (skupaj s Tadejo Mrhar) – 43/11/odm
Uvedba upravnega postopka pri odločanju v osnovnih šolah
(skupaj s Tadejo Mrhar) – 40-41/16-17/č

Marko Kirn
Pomembnejše razlike med Lizbonsko pogodbo in Pogodbo o
Ustavi za Evropo – 24-25/7–9/č
Prednostne naloge Slovenije v evropskih zadevah – 27/21-22/č

Robert Kleindienst

46

Goran Klemenčič
Dantejev pekel slovenskih kazenskopravnih reform – 15/3-4/uv
Slovenska Ustava – »Ne uporabljaj. V okvari!« – 27/3/uv

Borzna priporočila in posebni konflikti interesov – 2/36/č
Borzni škandali in borzni »frajerji« – 13/36/č
Borzni turbo problem – 34/36/č
»Dober« in »slab« kapital – 29-30/44/č
Kdaj dejansko ustvarimo borzno izgubo? – 26/36/č
Kriza pohlepa ali kriza lovcev? – 43/36/č
Mednarodna finančna kriza in moralni hazard – 5/36/č
Menedžer za pet milijard evrov – 37/36/č
Največja borzna tragedija – 45/36/č
Neodvisen naložbeni nasvet, ki to ni – 15/36/č
Osebne finance v šole, prosim! – 19/36/č
»Ti nesposobni upravljavci!« – 48/36/č
V poslu naložbenih financ je zmagal kratkovidni marketing –
13/36/č
Zakaj že potrebujemo borzne analitike? – 22/36/č

Abeceda izbrisa (1.) – 9/17-18/č
Abeceda izbrisa (2.) – 10/20-21/č
Abeceda izbrisa (3.) – 11/20-21/č
Izbrisani v svojih prizadevanjih niso več osamljeni – 48/31/por

Dejan Kokalj
Varstvo pravic na ESČP – 10/30-31/por

Dejvi Kolar
Zamenjava ponudnika interneta (skupaj z Benjaminom Lesjakom)
– 11/23-24/vo

Kristijan Anton Kontarščak
Dolžnosti družbenikov in družbe v zvezi s spremembo lastništva
poslovnih deležev d. o. o. – 22/6–8/č

Rok Koren
Odvzem nezakonitih primerkov (kopij) avtorskih del brez obsodilne odločbe (skupaj z Miho Trampužem) – 31-32/6–9/č

Boštjan Koritnik
Bolj medvladne kot nadnacionalne institucije? – 8/30/por
Hologram na muhi – 46/30/por
Izvršba po novem – 6-7/42/por
Janja Roblek: Na poti k razpadu pravne države? – 34/31/int
Kljub reformi in aboliciji brez izboljšanja – 20/30-31/por
Korporacijski pravnik: nove naloge, nove poti – 47/30/por
Manj birokracije za več podjetništva – 5/29-30/por
Manj bremen in stroškov – 24-25/42/por
(Ne)aktivna energetska vest države – 8/31/por
Nerazumevanje odgovornosti – 1/34/por
Pravnik na novi poti – 27/34/por
Razumnejša ureditev v ZFPPIPP – 10/31/por
Resolucija v podporo – 23/23/por
Smer: poenostavitev prava – 21/28-29/por
Sodniki protestirajo – 14/34/por
Spet prehitro in nedomišljeno? – 18/28-29/por
Strah viša standard vestnosti in poštenja – 26/30-31/por
V istem čolnu – 16-17/34/por
Večja uspešnost kot dejstvo, oškodovanci kot možnost –
23/30/por
Vpliv krize (tudi) na pravo – 40-41/36/por
Z demagogijo nad pravo in ljudstvo – 42/23-24/por
Za kakovostno pravo in državo – 16-17/30-31/por

Damjan Korošec
Zakon o pacientovih pravicah – 34/32-33/prik
Zakon o pacientovih pravicah posebej z vidika kazenskega prava
– 10/II–VIII/pril

Drago Kos
Financiranje politike in korupcija v Vzhodni Evropi –
15/32-33/prik
Končno! – 8/3/uv
Še vedno samo besede – 23/9-10/č
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Blaž Kovač
Izbrisanih ne izganjajo, ali pač? – 15/23-24/č
Izzivi človekovih pravic – 48/9-10/č
Neznosna lahkotnost vladanja – 10/15-16/č
Tretji polčas uvedbe električnega paralizatorja – 31-32/21/č
Zgodaj proti stereotipom in predsodkom – 40-41/36-37/por

Jožef Kovač
Do kakovostnih predpisov le s sodelovanjem zainteresirane javnosti že v predzakonodajnem postopku – 43/II–VII/pril
Izključitev postopka o prekršku in sankcije – 46/11/č
Nadaljevanje ustavljenega kazenskega postopka v drugem osnutku ZKP-1 – 45/20/č
Premoženjskopravni zahtevek v osnutku ZKP-1 – 31-32/22-23/č
Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem – 36/15/č

Polona Kovač
Aktualne dileme osebnega vročanja po ZUP (skupaj z Matjažem
Remicem) – 37/8–10/č
Izdaja na čas vezanih dovoljenj – 22/11–13/č
Izvršljivost, dokončnost in pravnomočnost upravnih aktov (skupaj
z Matjažem Remicem) – 14/14–17/č
O rabi ZUP v šolstvu – 42/12-13/odm

Matej Kovačič
Izračun kontrolne vsote datoteke pomeni v ZDA preiskavo –
47/27-28/sp

Blaž Kovačič Mlinar
Osnutek ZKP-1 s stališča reforme modela mešanega kazenskega
postopka – 16-17/XI-XII/pril

K

Klavrno vključevanje javnosti pri pripravi predpisov – 14/30/por
Ko zbolijo otroci – 40-41/42/por
Konkurenčna klavzula v pravosodju – 28/34/por
Kosovo danes – 19/34/por
Nad stavko z gesto dobre volje – 48/34/por
Nagrade Webby za odličnost na spletu – 20/31/por
Najvplivnejši pravniki so zadržani do ad hoc sprememb –
49-50/37-38/por
Nove grožnje človekovim pravicam – 49-50/34/por
Odstranjevanje administrativnih ovir kot ovira – 38-39/34/por
Paznikom je zavrelo – 44/34/por
Preiskave pri veletrgovcih – 29-30/42/por
Reprezentativnost zbornic – 33/34/por
Resnica o Patrii – 35/34/por
Resnica o Patrii 2 – 36/34/por
Sindikati pozdravljajo plačno reformo – 24-25/34/por
Slovenija in Slovenci na ESČP – 47/34/por
Slovenija občutno zaostala pri razvoju storitev e-demokracije –
15/30-31/por
Sodišče upoštevalo visoke stroške pridobivanja elektronskih
dokazov – 22/26/sp
Sprememba za finančno varnost – 45/34/por
Ustavni pravniki o institutu poziva Računskega sodišča –
20/29/por
V (pre)tesnem davčnem primežu – 35/29-30/por
Vnovična opozorila o »nerešljivih« problemih pravosodja –
38-39/31-32/por
Z e-pravosodjem do učinkovitejših sodišč (1.) – 22/29-30/por
Z e-pravosodjem do učinkovitejših sodišč (2.) – 23/31/por
Za večjo vključenost Romov – 37/34/por
Zabrisane meje zasebnosti – 18/30-31/prik
Zatajil je notranji nadzor – 27/31/por

Barbara Kresal
Primož Kozina
Izključitev manjšinskih delničarjev – 13/11–13/č

Miha Kozinc
Odvetniške vrste že dolgo niso bile tako strnjene – 36/3/uv

Gregor Krajc
Lizbonska pogodba – ključ učinkovitosti – 12/6–8/č

Urška Krajšek
Pojem in praktični pomen maksimalne hipoteke – 5/10-11/č
Varovanje bančne tajnosti – 45/15/č

Jerca Kramberger Škerl
Zbornik znanstvenih razprav 2008 – 44/31–33/prik

Janez Kranjc
Ab initio nullum, semper nullum – 44/34/č
De natura condere iura – 48/34/č
Inter doctores et doctos praefero doctos – 46/34/č
Ubi bene, ibi patria – 42/34/č

Vesna Kranjc
Pogodbene klavzule o omejitvi ali izključitvi poslovne odškodninske odgovornosti – 14/9–11/č
Prednosti in pasti strokovnega dialoga – 12/57–59/č

Marko Kranjec
Za povečanje varčevanja in konkurenčnosti – 31-32/3/uv

Katarina Krapež
Alternativna orožja za varovanje ugleda in zasebnosti na spletu –
24-25/35-36/por
Arbitraže so cenejše in hitrejše – 34/34/por
Bela stavka sodnikov – 26/34/por
Danes dostop do informacij pomeni moč – 38-39/33-34/por
Davčne olajšave za RR so prenizke in preozke – 22/27/por
Delavsko soupravljanje je daleč od želenega – 21/30-31/prik
Dialog, ne diktat! – 49-50/42/por
Do pravice šele z gladovno stavko? – 19/30/por
Družbena odgovornost slovenskega gospodarstva –
38-39/38/por
Javno naročanje pod drobnogledom – 19/31/prik
Kazenskopravni sistem na prelomnici – 46/29/por

Časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas
po 1. januarju 2007 – 23/15–17/č
Pomen prakse Sodišča ES glede prepovedi diskriminacije na
področju dela in socialne varnosti – 12/78–80/č

Andrej Kristan
Odločba BPP nadomešča strankino pooblastilo – 14/12–14/č
Za razpravo o družbotvornem pomenu ideoloških simbolov –
10/18-19/odm

Ivan Kristan
Anketa namesto referenduma za zavajanje ljudi – 18/3/uv
Kaj je (bil) problem Kosova – 14/II–V/pril
Nepoklicna poslanska imuniteta – 11/6–8/č
Sodni federalizem Evropske unije – 19/32-33/prik

France Križanič
Gospodarjenje v paradigmi informacijskih in prožnih tehnologij –
14/3/uv

Ivan Krsnik
Zunajsodno reševanje sporov je vrednota (skupaj z Mojco Burgar) – 11/17–19/č

Eva Kuhelj
Vloga odvetnika v postopkih v zvezi z evropskim pravom –
12/21–23/č

Bojan Kukec
10. obletnica Odvetnika – 42/34/por
Doktorat iz družinske mediacije – 9/31/prik
Izvršilna oblast želi pravosodje na kolenih – 15/31/por
Mediacija in odvetništvo – 19/15-16/č

Damjan Kukovec
Postopek Komisije zoper državo članico in kako komuniciramo s
Komisijo, da se izognemo tožbi – 12/18–21/č

Mojca Kunšek
Ali ste vedeli, da ste lahko del verige davčnih utaj tudi vi? –
13/VI–VIII/pril
Investiranje tveganega kapitala je lahko tudi davčno zanimivo –
35/11-12/č
Nove plače in nov plačni sistem v javnem sektorju – 26/6-7/č
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Novosti, ki jih bo treba vključiti v letno poročilo za leto 2008 –
46/7–9/č
Odslej bodo obdavčeni tudi finančni instrumenti – 27/10–12/č
S spremembami ZGD-1 do večje transparentnosti poslovanja –
29-30/15–17/č
Vloga davčno-računovodskih svetovalcev in odvetnikov pri odkrivanju suma pranja denarja – 24-25/II–V/pril
Vloga poslovodstva pri insolventnosti družbe – 38-39/8–10/č

Nina Kuščer Cankar

Maja Lubarda
Pravice letalskih potnikov v EU – 16-17/11-12/č
Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami –
28/32-33/prik

Maja Lukan Lapornik
Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek –
6-7/14-15/č
Pravni položaj planinskih poti v Sloveniji – 35/18-19/č

Ustanovljena sekcija korporacijskih pravnikov (skupaj z Dejanom
Jasničem) – 37/31/por

L
Gordana Lalić
Normativnost, ujeta v kolesje državne uprave – 31-32/19-20/č

Roman Lavtar
Ukinitev splošnega državnega izpita za javne uslužbence –
33/14-15/č

Janez Lenarčič
Slovensko predsedovanje Svetu EU – breme, izziv, priložnost? –
1/3/uv

Benjamin Lesjak
E-pravosodje – veliko dreves, brez gozda – 38-39/33/por
Videokonferenčna zaslišanja za hitrejše in cenejše sodne postopke – 43/8–10/č
Zamenjava ponudnika interneta (skupaj z Dejvijem Kolarjem) –
11/23-24/vo

M
Nives Macerl
Ukinitev upravnih kolkov – zgrešena odprava administrativne
ovire? – 44/8-9/č

Zdravko Maček
Obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča –
29-30/27-28/vo

Boštjan Makarovič
Nam v informacijski družbi primer Malone še zadostuje? –
43/11-12/č

Maja Malešević
Dajmo prostor enakosti! (skupaj z Natali Gak) – 9/34/por
Sodnik za izvrševanje kazenskih sankcij – 40-41/II–VIII/pril

Igor Manfreda
Sodba v imenu ljudstva – 14/22/odm

Janko Marinko
Alenka Leskovic
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:
Paragraf:

Bodo notarji delili zapuščino? – 4/35/č
Etažna lastnina – 24-25/43/č
Konec sodniške stavke? – 37/35/č
Korak nazaj – 14/35/č
Obračun – 49-50/43/č
Odstavljeni – 10/35/č
Počen balon – 44/35/č
Poseg v človekove pravice – 31-32/43/č
Zanke za jubilej – 20/35/č

Ana Lešnik
Mobing v slovenski zakonodaji (skupaj z Majo Potočnik) –
37/12–14/č

Jernej Letnar Černič
Odgovornost gospodarskih družb do temeljnih človekovih pravic
– 1/17–20/č
Odgovornost zasebnih vojaških podjetij za kršenje temeljnih človekovih pravic – 45/18–20/č
Pravni vidiki obravnavanja iz slovenske Istre prenesenih umetniških del – 48/18–20/č

Dokazni standardi – žalostno neurejeno področje? –
23/II–VIII/pril
H kritiki ZKP-1 – 26/14–17/odm
Povečana represivnost sodišč? – 8/14-15/č

Gregor Maučec
Človekovo dostojanstvo in nediskriminacija pri delu mejne policije – 22/17–19/č
Enotna obravnava prošenj za azil v EU – 44/II–VIII/pril

Tomaž Mavri
Neustavno reševanje ustavnih problemov? – 6-7/12-13/č

Jože Mencinger
1 profesor = 0,64 poslanca = 0,85 sodnika =? vojaka – 20/3/uv
Praznih žepov iz igralnice kapitalizma – 47/3/uv

Peter Merc
Sumljivi kapital naj ostane zunaj – 48/11–13/č

Aleš Mercina
Retribucija pri Kantu in Heglu ter v KZ-1 – 38-39/22-23/č

Nataša Logar
Brez konteksta, koncepta, procesa in področja – 22/33/č
Datum, kateri, tudi in zapletenost – 9/33/č
Ko je kupec ženska – 12/89/č
Kosovo – s Kosova ali s Kosovega? – 13/33/č
Naknadno ali pozneje; pozneje ali kasneje? – 19/33/č
Obratno ali nasprotno? – 18/33/č
Ponovno: o dopisih (1) – 28/33/č
Ponovno: o dopisih (2) – 33/33/č
Ponovno: o dopisih (3) – 34/33/č
Predsedstvo ali predsedovanje? – 23/33/č
Premier – premiera/premierja? – 3/33/č
Sam Kazenski zakonik, sam zase in sam po sebi – 4/33/č
Schengen – Schengena/Schengna? – 2/33/č
Ta, tak in takšen – 8/33/č
Toženec zmore plačilo preživnine, ker je … – 27/33/č

Peter Lovšin
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Varovanje kmetijskih površin v postopku priprave prostorskih
aktov (skupaj z Janezom Tekavcem) – 34/12–14/č

Tina Metelko
Minimalna harmonizacija in nekonkurenčnost garancije –
45/12–14/č

Jure Mikuž
Črno zlato, dražje od rumenega? – 28/36/č
Glave gor, recesija je tu – 44/36/č
Hočemo plače! Za kaj pa? – 11/36/č
Javna družba tveganega kapitala – 40-41/44/č
Kje so meje globalizacije? – 18/36/č
Nacionalni interes ali narodna sramota? – 47/36/č
Nesmisel finančnega vedeževanja – 36/36/č
Nogomet in podjetništvo – 24-25/44/č
Panika?!? – 4/36/č
Prevzemna etika po slovensko – 21/36/č
Prihodnost je v inovativnih! – 9/36/č
Razprodaje – 1/36/č
Recesija – 14/36/č
Visoka gospodarska rast in hkrati čisto okolje? – 33/36/č
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O

Klemen Mišič
Fotokopiranje osebnih dokumentov po novih zakonih o osebni
izkaznici in potnih listinah – 31-32/10–12/č

Sla|ana Miškić
Poznavanje svojega in spoštovanje tujega – 49-50/36/por

Jernej Mlinarič

Nuša Orel
Oblike plačilnih nalogov, izdanih v postopku o prekršku –
24-25/21–24/č
Ravnanje prekrškovnih organov in sodišč s spisi v postopku z
zahtevo za sodno varstvo (skupaj s Petro Čas) –
11/IV–VIII/pril

(Ne)zakonito ravnanje javnih naročnikov pri oddaji storitev s
Seznama B? (skupaj z Matejo Dren) – 43/13-14/č

P

Dolores Modic
Ironija situacije v primeru zapornikov v Guantánamu –
36/29–30/sp

Marijan Pavčnik
Moralnost sodstva – 20/7/č
O poklicanosti časa – 2/13-14/č

Polona Mozetič
Kaznivo dejanje financiranja terorizma: zlo preprečevanja zla –
26/18-19/č

Damjan Možina
Prodajna pogodba v mednarodnem, evropskem in slovenskem
pravu – 12/37–40/č
Zamenjava blaga z napako in nadomestilo za uporabo –
23/26–28/sp

Andreja Mrak
Določnost v zakonu in sistemi za množični nadzor (skupaj z
Alenko Jerše) – 31-32/33–35/sp

Tomaž Pavčnik
Fantazma koalicijskega sporazuma – 45/3/uv
Z obrobja postave: Apologeti in estetika – 47/35/č
Z obrobja postave: Kvaliteta in kvantiteta sodniškega dela –
6-7/43/č
Z obrobja postave: Ločeno mnenje – 12/91/č
Z obrobja postave: Manj je več – 28/35/č
Z obrobja postave: Primer neumnosti: zloraba sodnega varstva
posesti – 23/35/č
Z obrobja postave: Retro – 1/35/č
Z obrobja postave: Senat sedmih modrecev – 35/35/č
Z obrobja postave: Spomin na dijaško stavko – 18/35/č
Z obrobja postave: Volčja narava – 42/35/č

Tadeja Mrhar
Še o rabi ZUP v šolstvu (skupaj z Andrejem Kirmom) –
43/11/odm
Uvedba upravnega postopka pri odločanju v osnovnih šolah
(skupaj z Andrejem Kirmom) – 40-41/16-17/č

Breda Mulec
Nekatere težave čezmejnega sodelovanja – 19/18-19/č
Reformiranje evropske kohezijske politike – 34/16-17/č

Jasna Murgel
Mar še ni dovolj? – 10/11-12/č
Nov postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine –
18/32-33/prik
Stroški prevoza za otroka s posebnimi potrebami – 9/23/vo
Vpliv prisilne poravnave na izvršbo po ZFPPIPP – 28/V–VII/pril
Vpliv stečaja na izvršbo po ZFPPIPP – 49-50/10–12/č

Marko Pavliha
E-demokracija – 16-17/32-33/prik
Omejitve višine odgovornosti v prevoznem pravu – 5/32-33/prik
Priročnik za življenjsko zavarovanje s pravnimi osnovami –
31-32/40-41/prik
Vrednote na odru življenja – 49-50/40-41/prik

Peter Pavlin
Kriminalizacija škodljivega ravnanja – 43/31/prik
Medvojne (zunajsodne) likvidacije nacističnih kolaboracionistov –
45/28-29/sp
Neodplačna zaplemba premoženja zasebnikov zaradi spremembe
državne meje po drugi svetovni vojni – 48/29-30/sp
V znamenju rdeče zvezde – 38-39/29-30/sp

Blaž Pavšič
Pogodbena obdelava osebnih podatkov še vedno povzroča
težave – 24-25/18–21/č

Aleksij Mužina
Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva –
47/31–33/prik
Omejitvena pravila za vložitev zahtevka za revizijo in učinkovito
pravno varstvo – 12/59–62/č

N

Mirko Pečarič
Je korupcija tako nepomembna, da je poligon osebnih zamer? –
21/9-10/č
Je (ne)izločitev senatorja stvar avtonomije ali kršitve zakona? –
38-39/12–14/č
Je novela ZJU-D pisana komu na kožo? – 10/8–10/č
Ringi – japonski način sprejemanja odločitev – 49-50/19–21/č

Aleš Novak
Nepotrebnost usklajevanja kazenskih sankcij z Rimskim statutom
– 3/17-18/odm
O ustavno skladni implementaciji Rimskega statuta in vrednotah
– 5/19-20/odm
Saga o jari kači in Rimskem statutu se nadaljuje – 42/14-15/č
Sizifove muke ob Rimskem statutu – 18/20-21/č
Teorija prava, tretja izdaja – 9/32-33/prik

Jerneja Pečnik Zadel
Zamudna sodba v socialnih sporih – da ali ne? (skupaj s Tatjano Strmljan) – 16-17/19–21/č

Matej Perpar
Pogoji za pritožbo – 40-41/28/vo

Darija Perše Zoretič
Marko Novak
Argumentacijska analiza sodne odločbe – 36/16–18/č

Mitja Novak
Upoštevanje verskih praznikov v dobi globalizacije – 33/20-21/č
Zastarelost izraza pravoznanstvo – 38-39/18/č

Kako ravnati z delovnimi knjižicami po 1. januarju 2009? –
49-50/16/č

Boštjan Petauer
Izobraževanje v interesu delodajalca in boniteta – 5/23/vo
ZDDPO-2 s komentarjem (Boštjan Petauer) – 24-25/40-41/prik
ZDDV-1 s komentarjem – 11/32-33/prik

Vlasta Nussdorfer
Izjema od izbrisa obsodbe iz kazenske evidence po predlogu
KZ-1 – 9/11-12/č

Leon Petrevčič
Še enkrat »Končno« – 10/16-17/odm
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Aleksander Petrovčič
Javnost ponudbe – 2/25–27/sp
Še o javnosti ponudbe – 4/15/odm

pravna praksa – avtorsko kazalo 2008

Irena Polak Remškar
Neskladne gradnje – 27/6–8/odm
Obdavčitev posla iz drugega odstavka 48. člena SPZ –
10/12–14/č

Dragan Petrovec
Med demokracijo in prosvetljenim monarhom – 13/3/uv
O zaporski arhitekturi in Potemkinovih vaseh – 49-50/17-18/č
Suverenova milost – 44/18/č
Temna kaznilnica na sončni strani – 22/3/uv

Matevž Pezdirc
Načelo vzajemnega priznavanja kazenskih sodnih odločb –
44/15–17/č

Nataša Pirc Musar
Konvencija o dostopu do uradnih dokumentov Sveta Evrope –
40-41/19–21/č
Ne boli, dokler se ne zgodi nam – 33/3/uv
Neznosna lahkost kršitev zasebnosti – 9/6–8/č
Še o sklepu Ustavnega sodišča, št. U-I-237/07 z dne 12. junija –
28/22/odm

Rajko Pirnat
Javne pogodbe – 12/54–56/č
Zakon o upravnem sporu s komentarjem – 40-41/39/prik

Boštjan Polegek
Izbris pogojne obsodbe po storitvi novega kaznivega dejanja –
23/19-20/č
Razmerje med ogledom kraja kaznivega dejanja in hišno preiskavo – 35/II–VI/pril

Darko Poštrak
Schengenski režim na vlaku – 19/22/vo

Maja Potočnik
Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe v praksi Državne revizijske komisije (skupaj z Matejo Dren) – 44/9–11/č
Kdaj morajo naročniki ponudnikom omogočiti vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov (skupaj z Matejo Dren) –
24-25/16–18/č
Mobing v slovenski zakonodaji (skupaj z Ano Lešnik) –
37/12–14/č
Neupravičena diskriminacija ponudnikov v okviru postopka s
pogajanji po predhodni objavi (skupaj z Matejo Dren) –
47/13–15/č
Omejitev aktivne legitimacije pri vpogledu v ponudbo izbranega
ponudnika (skupaj z Matejo Dren) – 15/17-18/č

Tanja Pirnat
Procesni ugovor pobota v individualnih delovnih sporih –
46/13–15/č

Slavi Pirš
Božičnica – 12/84-85/vo
Višina povračila stroška prehrane – 48/23/vo

Katja Plauštajner

Damjan Potparič
Sprememba pravne podlage Europola – 36/12–14/č

Mojca Prelesnik
Pojem osebnega podatka, kot ga razume delovna skupina 29,
ali kaj vse je osebni podatek – 45/6–8/č
Problem pravne neurejenosti izvajanja profiliranja posameznikov v
EU – 28/6–8/č

O prejemkih direktorjev ali zakaj direktorji ne stavkajo – 20/12/č

Saša Prelič
Konrad Plauštajner
Nepredvidljive fizične razmere gradnje po FIDIC – 3/VI–VIII/pril
Vademekum javnega naročanja – 4/31–33/prik

Nina Plavšak
Pravilna uporaba prehodnih določb ZFPPIPP za postopke, ki že
potekajo – 38-39/II–IV/pril
Preoblikovanje odvetnika v odvetniško družbo – 48/10-11/č

Mojca M. Plesničar
Predobravnavni sodnik v osnutku predloga ZKP-1 – 18/18-19/č

Nataša Počkaj
Novela ZBPP-B – kaj morajo vedeti odvetniki in prosilci –
33/10–12/č
Vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči –
22/15-16/č

Informacijske pravice družbenikov – 6-7/39-40/prik
MBO – koga je treba varovati pri kreditiranih odkupih (LBO) in
kako – 2/6–8/č

Evelin Pristavec Tratar
Razrešitev izvedenca zaradi nekakovostnega dela – misija: nemogoče? – 40-41/9-10/č

Maja Pruša
Odločanje višjega sodišča o pritožbi po zadnji noveli ZP
(določba 163. člena ZP-1 v zvezi s 37. členom ZP-1E) –
18/15–17/č
Plačilni nalog in nadomestitev prisilne izterjave globe s splošnokoristnim delom – 31-32/20-21/odm
Pristojnost za vodenje postopka o prekršku in odločba US P34/07 – 34/20–21/č
Razmejitev pristojnosti za odločanje o prekrških v hitrem oz. rednem sodnem postopku – 33/19-20/č
Zakon o prekrških (ZP-1) z uvodnimi pojasnili – 21/32-33/prik

Peter Podgorelec
Glasovanja na nadzornem svetu – 33/24-25/vo
Objava dnevnega reda skupščine – 24-25/27/vo
Prednostna pravica do novih osnovnih vložkov pri d. o. o. –
24-25/VI-VIII/pril
Sklic skupščine – 43/22-23/vo
Umik točke dnevnega reda na skupščini – 36/21/vo

Jernej Podlipnik
Davčno pravo – 2/32-33/prik
Mednarodno sodno sodelovanje – 43/17/por
Pet najbolj problematičnih izplačil – 5/31/prik
Spreminjanje upravnega postopka – 42/22-23/por
ZGD-1 – Aktualna problematika in nadaljnje uskaljevanje z EU –
42/18-19/por

Boštjan Pucelj
Neprepričljiva odločba informacijske pooblaščenke –
11/13-14/odm

R
Barbara Rajgelj
Mobilnost gospodarskih družb v sodni praksi Sodišča ES –
12/50–53/č

Brigita Rajšter Vranović
Delo otrok, mlajših od 15 let – 27/18–21/č
Kratkotrajno delo – 40-41/24-25/č
Zakon o delovnih razmerjih v knjižnih izdajah – 35/32-33/prik

Mitja Podpečan
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Nedokončana zgodba o hrambi podatkov – 14/29-30/sp
Varstvo zaupnosti in integritete informacijskih sistemov –
11/29-30/sp

Slobodan Rakočević
Kdo je odgovoren za strokovnost zaposlenih v javni upravi? –
8/6–8/č
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Nova vlada naj bi bila tudi strokovna – kaj pa državna uprava?
– 46/6-7/č
Še o strokovnih izpitih za javne uslužbence – 13/19-20/odm
Znanje ne more biti »administrativna ovira« – 18/8-9/č

R–S

Darja Senčur Peček
Odpoved in novo zaposlovanje – 38-39/24-25/vo

Simona Skorpik
Poskus umora sodniškega erosa – 26/12-13/č

Marija Remic
Kako se pripravimo na obrambo pred Sodiščem ES? –
12/26–27/č

Miha Skubic
Zagonetke postopka razlastitve po Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP-1) – 40-41/26–28/odm

Matjaž Remic
Aktualne dileme osebnega vročanja po ZUP (skupaj s Polono
Kovač) – 37/8–10/č
Izvršljivost, dokončnost in pravnomočnost upravnih aktov (skupaj
s Polono Kovač) – 14/14–17/č
Plačilo stroškov obnovljenega postopka – 10/23/vo

Ciril Ribičič
Od negativne k pozitivni selekciji – 43/3/uv
Od negativnega zakonodajalca do ustavodajalca –
24-25/37-38/por
Pismo z Norveške – 19/29-30/por
Vzpon ali oslabitev ESČP? – 4/18-19/č

Vesna Rijavec
Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejšo izvršbo – 12/31–33/č

Janja Roblek
Sodniške plače in pravna država – 3/3-4/uv

Barbara Rous Svete
Kakovost zakonodaje – pogled Slovenije – 5/30/por

Jernej Rovšek
Razvoj varstva človekovih pravic zahteva nove pristope –
48/6–8/č

Jožef Rutar
Franc Miklavčič (1921–2008) – 31-32/38/zap

S
Vasilka Sancin
Pirati v 21. stoletju – 23/21-22/č
Vojaški priročnik in navodila za Slovensko vojsko – nuja, ne priboljšek (skupaj z Dominiko Švarc) – 5/17-18/č
Začasni ukrepi za Gruzijo in Rusko federacijo – 42/27-28/sp
Zaradi ustavnega imena med Makedonijo in Grčijo še vedno vre
– 46/15-16/č
ZDA nezmožne zagotoviti spoštovanje svojih mednarodnopravnih
obveznosti? – 31-32/35-36/sp

Anida Sarajlić
Nerešena mejna vprašanja med Hrvaško in BiH – 36/19-20/č

Nina Scortegagna
Overitev podpisa na listini, ki se bo uporabljala v mednarodnem
prometu – 4/9–11/č

Tanja Sekirnik
Bo mediacija tudi v Sloveniji zaživela in kaj vpliva na njeno
uspešnost? – 16-17/6–8/č

Liljana Selinšek
Elektronski dokazi – pasti in priložnosti – 27/12–15/č
Gospodarska kazniva dejanja v predlogu KZ-1 – 4/19–21/č
KZ in KZ-1 z uvodnimi pojasnili – 49-50/39-40/prik
Odgovornost pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika za prekršek – 28/21–22/vo
Predvidene spremembe ZOPOKD – 15/19-20/č
Schengenski informacijski sistem ni brez slabosti (skupaj s
Sašem Jovanovičem) – 43/15-16/č

Miloš Senčur
Ustavnopravne trileme – 10/6-7/č

Nataša Skubic
Dostop javnosti do dokumentov EU – 43/34/č
Državljanstvo Evropske Unije – 18/34/č
Enako obravnavanje moških in žensk (I.) – 19/34/č
Enako obravnavanje moških in žensk (II.) – 20/34/č
Evropski nadzornik za varstvo podatkov – 45/34/č
Evropski nalog za prijetje in predajo – 35/34/č
Evropski varuh človekovih pravic – 9/34/č
Evropsko računsko sodišče – 10/34/č
Finančni organi Evropske unije – 11/34/č
Generalni pravobranilec na Sodišču ES – 8/34/č
Komisija Evropskih skupnosti – 2/34/č
Konkurenca – 21/34/č
Konkurenca II. – 22/34/č
Mostovi prava III – 14/31–33/prik
Načelo prenosa pristojnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti –
26/34/č
Nujni postopek predhodnega odločanja – 37/34/č
Od tristebrne strukture do enotne pravne osebnosti EU –
31-32/42/č
Okolje – 23/34/č
Okrepljeno sodelovanje – 36/34/č
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (I.) –
33/34/č
Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (II.) –
34/34/č
Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – 49-50/42/č
Predsedovanje Svetu Evropske unije – 1/34/č
Pristojnosti Evropske unije – 24-25/42/č
Prost pretok blaga – 13/34/č
Prost pretok kapitala – 16-17/34/č
Prost pretok oseb – 14/34/č
Prost pretok storitev – 15/34/č
Skupna varnostna in obrambna politika – 29-30/42/č
Skupna zunanja in varnostna politika (I.) – 27/34/č
Skupna zunanja in varnostna politika (II.) – 28/34/č
Skupni, enotni in notranji trg – 12/90/č
Sodišče – 4/34/č
Sodišče Evropskih skupnosti – 3/34/č
Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti – 5/34/č
Sodišče za uslužbence Evropske unije – 6-7/42/č
Varstvo osebnih podatkov – 47/34/č
Varstvo potrošnikov – 40-41/42/č
Zastopanje strank pred Sodiščem ES – 38-39/38/č

Zoran Skubic
Izvršba – med učinkovitostjo in varstvom pravic – 42/19-20/por
Materialno procesno vodstvo in (ali) skrbnost strank in odvetnikov – 43/20/por
Naslov za vročanje po ZPPreb: korak naprej k učinkovitejšemu
vročanju? – 8/8–10/č
Umestitev slovenske kazenske zakonodaje v mednarodnem prostoru – 43/17-18/por
Vpliv novele ZDR-A na delovna razmerja – 42/21-22/por

Jorg Sladič
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi 116. člena SZ (skupaj z Renatom
Vrenčurjem) – 18/II–IV/pril
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi sklepa o izročitvi v izvršilnem postopku –
35/6–8/č
Nezmožnost deklaratorne vknjižbe lastninske pravice na podlagi
pravnomočne odločbe o denacionalizaciji – 34/15/č
O problematiki osebnega stečaja in stečaja zapuščine –
26/II–VIII/pril
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Jaka Slokan

Zvjezdana Šimic

(Ne)priznavanje stroškov odgovora na pritožbo v pravdnem
postopku – 13/13-14/č
Sodno varstvo zoper odločitve društev – 2/11-12/č

Rešitve kažejo podobnosti (skupaj z Mirno Švarc) –
31-32/42/por

Mitja Širaj
Mira Smolej Mazovec
Obračunavanje pedagoških ur – 31-32/27-28/vo

Enotno območje plačil v evrih – SEPA – 5/6-7/č
Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah – 4/13–15/č
Pojasnilne obveznosti po ZTFI – 42/7–9/č

Maja Smrkolj
Evropska misija za krepitev pravne države na Kosovu brez pravne podlage? – 21/16-17/č
O iztožljivosti pravice do čistega zraka – 33/28-29/sp
O (ne)obstoju objektivne odškodninske odgovornosti Skupnosti –
36/24-25/sp
O privilegijih in imunitetah poslancev Evropskega parlamenta –
43/28-29/sp
O razmerju med stebri ali in dubio pro acquis communitaire –
23/28-29/sp
Omejitev diskrecijskega odločanja Komisije ES – 45/29-30/sp
Udeležba nemških letal pri nadzoru turškega zračnega prostora
neustavna – 20/26-27/sp
Utrditev pravic zakoncev državljanov Unije, ki prihajajo iz tretjih
držav – 31-32/31-32/sp
Utrditev razmerja med pravom Skupnosti in mednarodnimi
pogodbami – 26/25-26/sp

Ursula Smuk

Borut Škerlj
Ob poskusu podreditve odvetništva – 8/II–VII/pril

Ana Škrbič
Legalizacija ali prepoved evtanazije? – 48/20–22/č

Alenka Škrk
Evropski plačilni nalog v praksi od decembra 2008 –
20/10-11/č
Pristojnost odločanja o temeljnih pravicah v reformirani EU –
28/11–13/č
Slovenska sodišča in evropsko pravo v praksi – 21/6–8/č

Katja Škrubej
Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem –
45/32-33/prik

Miha Šlamberger

Delničar kot opazovalec na skupščini – 35/22-23/vo

Vesna Sodja
Gradbena pogodba – kdaj uporabiti klavzulo za določitev cene
»ključ v roke«? – 49-50/12-13/č
Še o ZUreP-1 in razlastitvi – 45/8–12/odm

Jani Soršak
Varstvo konkurence je zgolj varstvo posameznikov – 35/3/uv

Iztok Starc
Zdravstvena zakonodaja pod plazom vsesplošnih kritik – 11/3/uv

Gregor Strehovec
Na podlagi ZTFI sprejeti podzakonski akti in banke –
24-25/14-15/č

Tatjana Strmljan
Zamudna sodba v socialnih sporih – da ali ne? (skupaj z Jernejo Pečnik Zadel) – 16-17/19–21/č

Dokaz neobstoja oz. nedosegljivosti upnika – 5/23/vo
Insolventnost po ZFPPIPP – 5/8-9/č
Izpodbijanje v osebnem stečaju – 35/13-14/č
Izpodbijanje v stečaju in izbrisna tožba – 13/9–11/č
Klasifikacija terjatev po novem zakonu o insolventnosti –
3/9-10/č
Neznan naslov znanih imetnikov – 9/24/vo
Nova direktiva o potrošniških kreditih – 37/6–8/č
Obveznosti poslovodstva po potrjeni prisilni poravnavi –
11/11-12/č
Pogoji za zaznambo spora – 13/23/vo
Posebna pravila za ločitvene pravice, ki se lahko uveljavljajo
zunajsodno – 16-17/9–11/č
Poziv udeležencem za nadaljevanje postopka – 10/22/vo
Pravne posledice izbrisa pravne osebe brez likvidacije –
15/15-16/č
Različna praksa sodišč pri vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine –
20/14–16/č
Roki za finančno poslovanje po ZFPPIPP – 4/12-13/č
Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – 6-7/25-26/vo

Igor Šoltes
Igor Strnad

Proračunsko pravo – 22/32-33/prik

Nesprejemljivo uvrščanje sodnikov v plačne razrede – 15/8/č
O nekaterih novostih in vprašanjih pritožbenega postopka po
noveli ZPP-D – 29-30/11–15/č

Tatjana Strojan
Še vedno so najbolj problematična delovna razmerja –
22/14-15/č

Š

Marko Šorli
Dialog za zaupanje in spoštovanje – 24-25/6-7/č
Ne številčnost, kompaktnost in prepoznavnost Vrhovnega sodišča
– 13/6–8/č
(Nova) ravnovesja v (starem) kazenskem postopku – 47/6–8/č
Sodstvo so sodniki – 49-50/6-7/č

Nevenka Šorli
Lukenda – nov razlog za zavrženje revizije? – Epilog in nekrolog
– 16-17/15-16/č

Ljubica Šalinger
Evropska unija – otrokom (ne)prijazna skupnost (skupaj s Špelo
Isop) – 47/15–17/č
Reševanje spora o meji na morju – 6-7/16–19/č

Karmen Špilak
Ali je Feldbach res nedosegljiv? – 16-17/16–18/č

Tilen Štajnpihler
Alenka Šelih
Skušnjava navzkrižja s pravno državo – 49-50/3/uv

Interpretativne odločbe Ustavnega sodišča – 3/32-33/prik
O Kafkovi pravni filozofiji – 10/34/por
O pravnem presojanju – 13/34/por

Andrej Šercer
Nova pravila za učinkovitejšo borzo – 23/6–9/č

Miha Šercer
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Spremembe ZDR (1) – 1/20–22/č
Spremembe ZDR (2) – 2/17-18/č
Spremembe ZDR (3) – 4/22–24/č

Luka Štravs
Še o opremljanju stavbnih zemljišč in komunalnem prispevku
(skupaj z Metko Černelč) – 8/16/odm

Laura Tjaša Štruc
Kodeksi upravljanja podjetij v EU – 12/43–45/č
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Lovro Šturm
Za sodobno in učinkovitejše odvetništvo – 10/3/uv

Katja Šugman Stubbs
Obseg sodne kontrole ENPP – 20/V–VIII/pril
Pozabljena polovica – 13/32-33/prik

Nadija Šuler
Izkazovanje večkratnega zaporednega prenosa upravičenja do
pridobitve lastninske pravice na nepremičnini – 46/10/č
Lastninska pravica tujcev na nepremičninah – 44/11-12/č
Predkupna pravica solastnika na nepremičnini v koliziji z drugimi
zakonitimi predkupnimi pravicami – 36/8-9/č

Nana Šumrada

Š–T

Nezavezujoče: Za civilni pogum – 3/35/č
O podružnicah in neomejeni odgovornosti odvetnikov –
5/11-12/č
Sovražni in napadalni govor – nazaj k doktrinarnim lekcijam
Vrhovnega sodišča ZDA – 4/II–VI/pril
Ustavnopravna strnjenka problema izbrisanih – 49-50/II–VIII/pril
Ustavnopravne pasti uzakonitve odvetniške tarife – 8/17-18/č
Zakonodajna politika glede cen komunalnih storitev je ustavno
sporna – 47/9-10/č

Ana Testen
Kdo odloča o zahtevi za vračilo takse – 1/10-11/č
Pobot – ali teorija podpira prakso – 11/8–10/č
Postopek v sporih majhne vrednosti – 47/11–13/č

Franc Testen

Težave, povezane z davki za podjetja – novejša sodna praksa
Sodišča ES – 12/45–47/č

Materialna neodvisnost sodstva je resno načeta – 20/6-7/č
Stavkovni pritisk je res učinkovitejši, ni pa prava pot –
16-17/3/uv

Dominika Švarc
Dokončno zavrženje pritožb hrvaških varčevalcev LB –
40-41/34-35/sp
Dvojno podčrtano: prepoved mučenja je absolutna – 10/28/sp
Nizozemsko sodišče ni pristojno za presojo odgovornosti OZN –
28/27-28/sp
Odcepitev Kosova vendarle pred Meddržavnim sodiščem –
42/16-17/č
Omejevanje verske svobode z namenom zaščite pravic in svoboščin drugih oseb – 44/27-28/sp
Po Kosovu Gruzija: mednarodno pravo in igre moči – 35/20/č
Prve obsodbe Sodišča BiH zaradi genocida v Srebrenici –
33/29-30/sp
Republika Kosovo: nova zvezda na evropskem nebu ali pravna
črna luknja? – 9/9–11/č
Še enkrat o odcepitvi, pravici do samoodločbe in priznanju
Kosova – 14/VI–VIII/pril
Vojaški priročnik in navodila za Slovensko vojsko – nuja, ne priboljšek (skupaj z Vasilko Sancin) – 5/17-18/č
Zaščita civilistov med mirovnimi operacijami – 49-50/24-25/č
Zunajsodno preventivno pridržanje v Iraku ni kršitev človekovih
pravic – 2/27–29/sp

Mirna Švarc
Rešitve kažejo podobnosti (skupaj z Zvjezdano Šimic) –
31-32/42/por

T
Mateja Tavčar
Novela Zakona o vodah je preoblekla tudi vodna soglasja –
29-30/18-19/č

Janez Tekavc
Nedodelanost elektronske izvršbe – 6-7/6–8/č
(Ne)zakonitost elektronske izvršbe – 47/V–VIII/pril
Razvrednotenje – 4/3/uv
Varovanje kmetijskih površin v postopku priprave prostorskih
aktov (skupaj s Petrom Lovšinom) – 34/12–14/č
Zakon o graditvi objektov – 36/32-33/prik

Andraž Teršek
Argumenti o protiustavnostih v Zakonu o urejanju prostora
(ZUreP-1) – 37/II–VII/pril
Memorandum o ustavnopravni politiki – izbor izhodišč –
38-39/6–8/č
Narodni manjšini v Sloveniji: ustavnopravni pomislek proti 10.
členu ZDru-1 – 2/9–11/č
Nezavezujoče: Jezik manjšine ni tuji jezik! – 38-39/39/č
Nezavezujoče: Kdo je čefur ustavni fetišist? – 33/35/č
Nezavezujoče: Odgovornost za kakovost duševnega življenja –
45/35/č
Nezavezujoče: Spoštovani sodnice in sodniki, odvetnice in odvetniki, – 15/35/č
Nezavezujoče: Stik z odvetnikovim etičnim in moralnim
(samo)razumevanjem – 21/35/č
Nezavezujoče: Še o odvetniški (politični) neodvisnosti – 9/35/č
Nezavezujoče: Ustavnopravna sinteza referendumske realnosti –
26/35/č

Luka Tičar
Oblikovanje nacionalnega delovnega prava v okolju EU –
27/28-29/sp
Pogodba o zaposlitvi s komentarjem – 46/32-33/prik
Presežen mit o ustavnem sodišču – 11/31/prik
Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem – 38-39/36-37/prik
Zakonodaja ni bila tako toga – 10/31/por

Anton Tomažič
Pridite na Facebook – 14/31/prik

Matej Tomažin
Borzna psihologija – 12/92/č
Dokapitalizacije slovenskih bank – 38-39/40/č
Kje je konec? – 42/36/č
Letos v primežu javnih prodaj – 3/36/č
Luknje v zakonu – 27/36/č
Moč komuniciranja – 49-50/44/č
Nova vlada, nova notranja informacija – 46/36/č
Participativne prednostne delnice – 31-32/44/č
Podganje leto – 16-17/36/č
Poštni nabiralnik – 20/36/č
Predvolilni čas – 23/36/č
Recesija tudi v Sloveniji? –6-7/44/č
Telekomova uganka – 10/36/č
Upogljiv zakon – 35/36/č

Simona Toplak
Novela ZPP – korenit poseg v koncept prejšnjega zakona –
36/30/por
Položaj otrok pri družinski mediaciji – 16-17/29/por
Prikrita izplačila dobička – 13/29/por
Za parcialne spremembe – 22/27/por

Mojca Toš Zajšek
Pogodbena kazen – 12/84/vo

Miha Trampuž
Odvzem nezakonitih primerkov (kopij) avtorskih del brez obsodilne odločbe (skupaj z Rokom Korenom) – 31-32/6–9/č

Jože Tratnik
Ustavno sodišče ne bi smelo biti »tovarna odločb in sklepov« –
9/3/uv

Matjaž Tratnik
Izbrisna tožba (skupaj z Renatom Vrenčurjem) – 33/8-9/č
Prenos hipoteke – 22/8–11/č
Različne ureditve hipoteke v EU in notranji trg hipotekarnih kreditov – 12/34–36/č
Spet spremembe nepremičninske zakonodaje – 14/6–9/č

Verica Trstenjak
Civis europeus sum – pravice in dolžnosti evropskega državljanstva – 12/9–12/č

Danilo Türk
Za avtoriteto in učinkovitost državnih institucij – 19/6–9/č
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U
Lojze Ude

Povezane pogodbe – 26/10–12/č
Pravica uporabe in denacionalizirano zemljišče – 13/23-24/vo
Trgovanje z notranjimi informacijami (insider trading) –
9/13–16/č

Za zakonsko ureditev arbitraže in mediacije – 5/3/uv

Aleš Velkaverh
Danilo Ukmar
Pritožba zoper sklep o nadaljevanju postopka ni dopustna!? –
19/12-13/č
Tožba po 168. členu ZIZ – 31-32/12–16/č

Vpliv ZPP na učinkovitost pravdnega postopka in odločanje višjih
sodišč (Aleš Velkaverh) – 34/II–IV/pril

Božidar Veljković
Priznavanje »Kosova« – pogreb prava? – 11/15–17/odm

Janez Urbas
Pravica do zaposlitve v državah članicah EU – 12/69–71/č

V
Luigi Varanelli
Pasti in nevarnosti osebnega stečaja – 33/6–8/č

Predstavitve tuje pravne literature
na straneh PP
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Na straneh Pravne prakse smo v letu 2008 na kratko
predstavili naslednje knjige tujih avtorjev (po abecednem
vrstnem redu avtorja knjige):
Richard L. Abel: Lawyers in the Dock: Learning from Attorney Disciplinary Proceedings – 43/32
Pierre Allan in Alexis Keller (ur.): What is a Just Peace?
– 37/32
David Bacon: Illegal People: How Globalization Creates
Migration and Criminalizes Immigrants – 34/32
Cyndi Banks: Criminal Justice Ethics: Theory and Practice – 37/32
Lawrence Baum: Judges and Their Audiences: A Perspective on Judicial Behavior – 45/32
Philip Bentley in Aubrey Silberston: Anti-Dumping and
Countervailing Action – Limits Imposed by Economic and Legal Theory – 1/31
Jon Birger Skjaerseth in Jorgen Wettestad: EU Emissions
Trading – Initiation, Decision-making and Implementation – 20/32
Roger Blanpain: European Labour Law – 24-25/40
Daniel Bodansky, Jutta Brunnee in Ellen Hey (ur.): The
Oxford Handbook of International Environmental Law
– 4/32
Fabrizio Cafaggi in Horatia Muir-Watt (ur.): Making European Private Law – Governance Design – 18/32
James Chalmers: Legal Responses to HIV and AIDS –
47/32
Henri J. A. Charmasson in John Buchaca: Patents, Copyrights & Trademarks For Dummies – 42/32
Charles Chatterjee in Anna Lefcovitch: Alternative Dispute Resolution: A Practical Guide – 38-39/36
Michelle Cini in Lee McGowan: Competition Policy in the
European Union – 49-50/40
Don Corace: Government Pirates: The Assault on Private Property Rights and How We Can Fight It – 33/32
Nicola Countouris: The Changing Law of the Employment
Relationship – Comparative Analyses in the European Context – 16-17/32
Eve Darian-Smith: Ethnography and Law (The International Library of Essays in Law and Society) – 24-25/40
Eileen Denza: Diplomatic Law – Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations – 21/32
Laura A. Dickinson (ur.): International Law and Society –
Empirical Approaches to Human Rights – 4/32
Gareth Evans: The Responsibility to Protect: Ending Mass
Atrocity Crimes Once and for All – 46/32

Tina Verovnik
Besedilna koherenca – 20/33/č
Besedilna kohezija – 16-17/33/č
Blog in z njim povezani izrazi – 31-32/41/č
Demanti in polemika – 14/33/č
Je prav lizbonska ali Lizbonska strategija? – 45/33/č
Količine med jezikom in dejanskostjo – 40-41/41/č

Dieter Fleck (ur.): The Handbook of International Humanitarian Law – 20/32
Francesco Francioni (ur.): The 1972 World Heritage Convention – A Commentary – 12/88
Asa Gunnarsson, Eva-Maria Svensson in Margaret Davies
(ur.): Exploiting the Limits of Law: Swedish Feminism
and the Challenge to Pessimism – 2/31
Andrew T. Guzman in Alan O. Sykes (ur.): Research Handbook in International Economic Law – 11/32
Leonard M. Hammer: A Foucauldian Approach to International Law – Descriptive Thoughts for Normative
Issues – 1/31
Aidan Hehir: Humanitarian Intervention after Kosovo: Iraq,
Darfur and the Record of Global Civil Society –
47/32
Ho Hock Lai: A Philosophy of Evidence Law: Justice in
the Search for Truth – 33/32
Samuel P. Huntington: The Soldier and the State: The
Theory and Politics of Civil-Military Relations – 45/32
Nathan F. Iannone, Marvin D. Iannone in Jeff Bernstein:
Supervision of Police Personnel – 29-30/40
Peter Irons: God on Trial: Landmark Cases from America’s Religious Battlefields – 28/32
Grace James: The Legal Regulation of Pregnancy and
Parenting in the Labour Market – 48/32
Margaret C. Jasper: AIDS Law – 36/32
Yvonne Jewkes: Prisons and Punishment – 44/32
Ioannis Kokkoris (ur.): Competition Cases from the European Union – The Ultimate Guide to Leading Cases
from all 27 Member States – 21/32
Gabriele Kucsko - Stadlmayer: European OmbudsmanInstitutions: A Comparative Legal Analysis Regarding
the Multifaceted Realisation of an Idea – 44/32
Susan Kuklin: No Choirboy: Murder, Violence and Teenagers on Death Row – 36/32
Roger J. R. Levesque: Child Maltreatment and the Law:
Returning to First Principles – 35/32
Michael Levi: The Phantom Capitalists – The Organization and Control of Long-Firm Fraud – 23/32
Van Lindberg: Intellectual Property and Open Source: A
Practical Guide to Protecting Code – 34/32
Debra Littlejohn Shinder in Michael Cross: Scene of the
Cybercrime – 29-30/40
Ralph C. Losey: e-Discovery: Current Trends and Cases
– 27/32
Jens Lowitzsch (ur.): The Insolvency Law of Central and
Eastern Europe – 28/31-32
Steven Lubet: Lawyers’ Poker: 52 Lessons that Lawyers
Can Learn from Card Players – 47/32
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Komuniciranje in informiranje – 11/33/č
Kriteriji besedilnosti: primeri iz prakse (I.) – 24-25/41/č
Kriteriji besedilnosti: primeri iz prakse (2) – 26/33/č
Malo ali majhno podjetje? – 10/33/č
Merila uspešnosti komuniciranja z besedili – 21/33/č
Nekončna ločila: pomišljaj (2) – 1/33/č
Pa in vejica – 46/33/č
Recimo in denimo – 42/33/č
Sodbe in medbesedilnost – 29-30/41/č
Uradno vabilo (1) – 35/33/č
Uradno vabilo (2) – 36/33/č
Zapis krajšav: med teorijo in prakso – 15/33/č
Življenjski ritem jezika (1) – 5/33/č
Življenjski ritem jezika (2) – 6-7/41/č

Tomaž Vesel
Priročnik za javno naročanje – 37/32-33/prik

Joan Vos MacDonald: Religion and Free Speech Today:
A Pro/Con Debate (Issues in Focus Today) – 46/32
Jonathan R. Macey: Corporate Governance: Promises
Kept, Promises Broken – 42/32
Julian Maitland - Walker: Guide to European Company
Laws – 22/31
Michael Mandelstam: Safeguarding Vulnerable Adults and
the Law – 47/32
Petros C. Mavroidis, Patrick A. Messerlin in Jasper M.
Wauters: The Law and Economics of Contingent Protection in the WTO – 13/31
Despina Mavromati: The Law of Payment Services in the
EU – The EC Directive on Payment Services in the
Internal Market – 22/31
David McClean: Transnational Organized Crime – A Commentary on the UN Convention and its Protocols –
2/31
Joseph A. McMahon: EU Agricultural Law – 18/32
Stefan Messmann in Tibor Tajti (ur.): The Case Law of
Central and Eastern Europe – 8/32-33
Anne C. M. Meuwese: Impact Assessment in EU Lawmaking – 26/32
Kyndra Miller Rotunda: Honor Bound: Inside the Guantanamo Trials – 29-30/40
Jon L. Mills: Privacy: The Lost Right – 37/32
Giuseppe Nesi, Luca Nogler in Marco Pertile (ur.): Child
Labour in a Globalized World – 43/32
Manfred Nowak in Elizabeth McArthur: The United Nation
Convention Against Torture – A Commentary – 26/32
Remigius N. Nwabueze: Biotechnology and the Challenge of Property – Property Rights in Dead Bodies,
Body Parts and Genetic Information – 18/32
Paul Omar (ur.): International Insolvency Law – Themes
and Perspectives – 20/32
Jan Orbie (ur.): Europe’s Global Role – External Policies
of the European Union – 22/31
Gregory S. Parks, Shayne Jones in W. Jonathan Cardi
(ur.): Critical Race Realism: Intersections of Psychology, Race and Law – 45/32
Rebecca Probert (ur.): Family Life – Under One Roof –
11/32
Carol Robertson: The Little Red Book of Wine Law: A
Case of Legal Issues – 49-50/40
Martha Roggenkamp, Cathrine Redgwell, Inigo del Guayo
in Anita Ronne (ur.): Energy Law in Europe: National, EU and International Law Regulation – 3/31
D. Kim Rossmo: Criminal Investigative Failures – 48/32
Peter Roth in Vivien Rose (ur.): European Community Law
of Competition – 27/32

V

Adrijana Viler Kovačič
Mreža za evropsko okoljevarstveno zakonodajo – 26/30/por
(Ne)potrebno dvojno plačevanje? – 40-41/21–23/č
Poenostavljeni postopki pri graditvi objektov – 19/14-15/č
Priključitev objekta na električno omrežje – 18/22/vo
Priznanje vodnih pravic – 3/12-13/č
Uporaba predpisov pri odločanju v upravnem postopku –
1/14-15/č
Zamuda roka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obstoječe naprave IPPC – 27/8-9/č
Znak za okolje – okoljska marjetica – 9/20-21/č

Milan Viršek
Gordijski vozel zamudnih obresti – 6-7/9-10/č

Patrick Vlačič
Razburkano Jadransko morje – 2/3/uv

Wojciech Sadurski: Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe – 31-32/40
Antonin Scalia in Bryan A. Garner: Making Your Case:
The Art of Persuading Judges – 29-30/40
Silvia Scarpa: Trafficking in Human Beings: Modern Slavery – 40-41/40
Paul Schiff Berman (ur.): Law and Societiy Approaches
to Cyberspace – 15/32
Ora Schwartzberg: Divorce Mediation from the Inside Out:
A Mindful Approach to Divorce – 46/32
Hal S. Scott: International Finance – Law and Regulation
– 20/32
Mortimer Sellers (ur.): Autonomy: In the Law (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice)
– 31-32/40
Nigel Simmonds: Law as a Moral Idea – 43/32
Daniel Smilov in Jurij Toplak (ur.): Political Finance and
Corruption in Eastern Europe – 15/32-33
Danile J. Solove: The Future of Reputation – Gossip,
Rumor, and Privacy on the Internet – 5/31
Jeffrey Toobin: The Nine: Inside the Secret World of the
Supreme Court – 43/32
Paul Torremans, Hailing Shan in Johan Erauw (ur.): Intellectual Property and TRIPS Compliance in China –
Chinese and European Perspectives – 3/31
A. G. Toth (ur.): The Oxford Encyclopedia of European
Community Law – Competition Law and Policy (Volume III) – 13/31
William R. Uttal: Neuroscience in the Courtroom: What
Every Lawyer Should Know About the Mind and the
Brain – 44/32
Scott Veitch (ur.): Law and the Politics of Reconciliation
– 11/32
Ana Filipa Vrdoljak: International Law, Museums and the
Return of Cultural Objects – 35/32
Ian Walden: Computer Crimes and Digital Investigations
– 1/31
Eric York Drogin: Science for Lawyers – 38-39/36
Jonathan Zittrain: The Future of Internet – and How to
Stop It – 49-50/39
Lorenzo Zucca: Constitutional Dilemmas: Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA –
44/32
A Spouse’s Guide To Hiding Assets – 36/32
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Ana Vlahek

Gregor Zalokar

Institucionalne spremembe Unije po novi Lizbonski pogodbi –
1/6–9/č
Najem neprofitnega stanovanja – 4/24-25/vo
Prestavitev služnostne poti – 8/21-22/vo
Prodaja skupnega premoženja – 2/21-22/vo
Vzorčni zakon UNCITRAL o mednarodni trgovinski arbitraži (skupaj z Matijo Damjanom) – 6-7/II–VIII/pril

Dida Volk
Izvršba na podlagi verodostojne listine – obrazec predloga za
izvršbo – 3/6–8/č
Takse pri izvršbi po novem – 4/6–8/č
Uporaba določb Novele ZIZ-E – 14/18/č

Kliping – uvedba nove zakonite licence v ZASP – 26/8–10/č
Svet za avtorsko pravo – 49-50/14-15/č

Aleš Završnik
Serijski morilec: normalen psihopat patološke matere –
33/32-33/prik
Sovražni govor po predlogu KZ-1 – 4/VI–VIII/pril
Zasebnost je mrtva – 37/3/uv
Zaupanje – 42/3/uv

Nejc Zemljak
Nekaj spornih vidikov novega plačnega sistema – 42/II–VII/pril
Razlogi za ustanovitev stavbne pravice – 20/16-17/č

Irena Vovk
Med prožnostjo in varnostjo – 5/34/por
Novela ZP-1E – 3/34/por
Novela ZPre-1B – 15/34/por
Predsedovanje Slovenije Svetu EU – 2/34/por
Referendum ni potreben – 4/34/por
Rešili trikrat več zadev – 8/27-28/por
Velik mejnik – 19/28/por
Za poseg moralne avtoritete – 20/34/por
Zahtevamo izenačitev s plačami poslancev – 10/29/por
Zanimanje za pravdanje ne upada – 20/28-27/por
Zaostankov ni bilo – 22/34/por

Renato Vrenčur
Izbris služnosti na podlagi enostranske izjave – 48/22/vo
Izbrisna tožba (skupaj z Matjažem Tratnikom) – 33/8-9/č
Konflikt med pravnoposlovno in originarno pridobitvijo lastninske
pravice na podlagi 116. člena SZ (skupaj z Jorgem Sladičem) – 18/II–IV/pril
Nakup in prodaja nepremičnine – 1/31/prik

Sabina Zgaga
Kaznivo dejanje agresije v KZ-1 in kdo je lahko storilec –
37/15–17/č
Položaj oškodovanca v predlogu ZKP-1 – 21/17–19/č
Uravnoteženje pravice do poštenega postopka z interesi ZN –
43/27-28/sp

Miša Zgonec - Rožej
Branitelj Srebrenice opran krivde za vojna hudodelstva –
28/28-29/sp
Oprostilna sodba v senci sistematičnega zastraševanja prič –
20/25-26/sp
Prva sodba glede konflikta v Makedoniji – 34/30-31/sp

Zvone Zinrajh
Schengen, prednosti in kaj še moramo storiti – 12/15–17/č

Jan Zobec
Pritožbene novote v pravdnem postopku – 9/II–VII/pril

Igor Vuksanović
Institut prepustitve stanovanja v skupni uporabi v ZPND –
44/6-7/č

W
Luzius Wildhaber
Izvirnost, težave in omejitve Evropskega sodišča za človekove
pravice – 1/16-17/č

Marko Zupanc
Doktrina in-house na področju javnega naročanja – 2/II–VII/pril
Nadgradnja doktrine in-house na področju javnega naročanja –
46/25-26/sp
Prosto opravljanje storitev in javna naročila – 15/29-30/sp

Boštjan M. Zupančič
Osebna pravica do istovetnosti – 23/3/uv

Ž

Peter Wostner
Kako do sredstev kohezijske politike in drugih sredstev EU –
12/24-25/č

Miroslav Žaberl

Z
Bojan Zabel
Bogomir Sajovic (1925–2008) – 42/30/zap

Dean Zagorac
Ciril Ribičič: Na preizkušnji v Haagu – 1/30/int
Novo vodstvo Zveze – 21/34/por

Renata Zagradišnik
Zlate delnice kot nedopustna omejitev prostega pretoka kapitala
– zadeva Volkswagen – 3/29-30/sp

Katarina Zajc
Šport & pravo – 20/32-33/prik

Emil Zakonjšek
Ali osnutek ZKP-1 odpravlja preiskavo – 16-17/VII–XI/pril

Aleš Zalar
Quo vadis, pravosodna politika? – 46/3-4/uv

Opozorilni predpostopek pri (policijski) uporabi strelnega orožja –
6-7/21–23/č
Problem normiranja ribolovnega režima ni preprost, je pa rešljiv
– 37/19-20/č
Uporaba sredstev za vklepanje in vezanje – 29-30/23–25/č

Irena Žagar
Izvajanje Uredbe 1408/71 z vidika pravic iz naslova starševskega
varstva in družinskih prejemkov – 12/75–77/č

Ivan Žagar
Pokrajine so nuja – 6-7/3/uv

Simon Žgavec
Listinjenje – 40-41/14-15/č

Matija Žgur
Svoboda izražanja v sodni praksi ESČP in slovenski ustavnosodni praksi – 12/88-89/prik

Aljoša Žorž
Zapisnik o sodni poravnavi – forma ad valorem – 48/14-15/č

Gordana Zalaznik
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Prejemki, izvzeti iz izvršbe – širitev de lege ferenda? –
48/16–18/č

Metod Žužek
Kongres Skilex 2008 – 10/30/por

